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ΡΒΑΒΕΑΤΊΙΟ. 

Ιὴ ΠοΟ δἰΐθυο ἴουηο 06 Υ ἀθ 1115 ΟΡ Β1βἐδ- 
ΤΌτη ΟΥΪΠθ ἀποῖί, 4ὰο ῬΒΙ]οβίγαϊαβ δὺ 8 5886 [ποτι- 
Ἰοῃΐδτη Βἰβίου γα Χμ: τὲ: Βορ Ἰβίϊοδθ θηΐτη 50 Π 0186 
α4π86 ᾿ηϑεταΐα ἐπουϊπΐ, αἀθοϊδυηδίοη]β 4πᾶ6 φΘΠΘΙΆ, 
ΔΙ ΠΟΠΙ5 ΡῈ Ὀ]Π]οα6 ατιᾶθ ῬΥϑθυηΐα, ΠΟΣῚ [86116 ΔΙ πη 468 
αἸΑΙΟΘΥΙΒ Ῥ]ΘΏΪ8. αμα δαΐθηῃ 1116 46 51} 6:1}15 50- 
ῬμΙβεῖβΒ ἀρΘῚ 5 ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΥ̓ΑΥΐ. ΟΟΙ]ΘΡῚ οὐ δὰ οδγίδβ 
ΔΥ 5 ΒορΒἰβίϊοαθ Ῥαγίθβ σϑίϊα! ἴῃ Ρυδϑξαίουθ 6α1- 
ΤΙΟΏΒ Ἴ ὙΥΙΟΘΉΒ15 Ὁ. 1Π|-ΥῚ, πἀθᾶθ πὰς {γϑηβίδία 
Ἰαρθσθ ΠΟ ἰηργαίατη ΒΡΘΙῸ ἴογθ Ββαύπτη [1{{ ΔΊ ΥΩ 
βία ]10515, αὐ 5 1116 ΠΟ ργϑθβίο 511. 

ὙΙάθηΐαν ΤΠ ΓΟΙΘ5, δηίθα 81 ἴῃ ᾿ρβϑτα ΓΘ ΟΥΊΟΆΤΩ 
δὲ 5ορ βίο δγῃ ᾿πουχη Ὀουθηΐ, οὐ 1015 δα θρ οι! ομ] Ὀτι5 
δα βγη ῬΙΓῚ ΒΘΙΊΠΟΙΪΒ αἸ01 ἔπ1556. 5011{1, ἀπΌτι5 
οἰϊδηη ροβίθα ΠΟῊ ΔΌΒΕΠτ1556. ΟΥΘαΙΌ116: 16 ΗΟ 65 
εχ Μυμδῖ! οὐ ΤἬΉθαρθηΐβ ἰθοϊοη! θυ φῥγοΐθοογαΐ, ἷ 
Αὐἱβίιαθβ εχ ΑἸθχδῃαυ! (οἴγδθθηβ15, 5 6Χχ ῬίθΓΏΙΒ 
ῬοΟΙ]αχ ὅ" οὐ Αβραβῖυβ. ἡ Ι͂Ὼἢ 615 διιοίουθβ ΟΡ ΠΩ] ὅ το- 
οἰταὈαπΐαῦ οἱ Θχρ! οα Ὀδηΐαῦ απϑθβίϊοηϊτιβ ῬΤΟΡΟΒ1 15 
Βο αὐΐβαπιθ. ὃ νοοδθυ]οσαπι αποατθ ᾿ἰπ46 οδριθδίαῦ 
ἀρ]θοῖαβ, αὐ αἸΒΟΙΡᾺΠ φυοθαίο αἱοθηαὶ σΌπθγθ αἰ 
ἀββιιθβοουθς 7 ἘΒθίουυση δαΐθυῃ ΒΌΠΟ]8 516 οὐαὶ δᾶ- 
οττιδία: ὈΓΪΠΌΤΩ ῬΥΟΌΔΕΪΟμ68Β οὐ τΘρυ ὈδίοΘ5. 80 

ἜΥΜΈ ΘΝ, 2 οἵ, οοἸ]οοΐα ΤΠ Ώγβῖο Οπδοϑβῦ, ερῖς, 8---10, 
8 90, 10. 4 128, 19. 5 οἱ ἐλλόγιμοι. 84, 14. 6 ΡΙυγα 
ἀδοϊ ΤΠ ΘὮγ5, 1. 6. Ρ. 14. Ἴ Απίε οπαπΐα ορογίερδέ βορῃϊβέδτα 
Ῥαγο Ιοααΐϊ, εὖ διαλέγεσθαι, οἷ, 86, 82 εἰ 61, 80 εἰ 82. Ἑχετη- 
Ῥίατῃ ᾿πουπ τ ἀεδοϊατηδίουβ νἱαθ δ1, 28. 
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'ν -ΡΕΑΒΡΆΤΙΟ. 

ΟΘΙΘΓΟΥΆΤ ΡΓΟΡΎ Πδϑτηδίθστη ΘΧΘΠΊΡΪ8,, α1δ6 τηδρΊ βίο 
σΟμ βου ρϑιδδοί, δαιβοθρδηξαῦ ἃ ΡὈαΘΥΙ5: 5 ἰατη ἰρδ5ὶ 
Ῥϑυϊοα]αμ βου ρίϊοπβ ἔδοιθθαηῦ τηδρΊϑίτο οὐ! πθῖη 
οαρίΐαμα, οἰΐδηη ΑΙ ΡΥ ΘΒΒΙΟΉΘ5 οὐ 0005 ΘΟΙΏΠ1Π65 ῬΓ86- 
οἰριϑίθ. Επαπὰ ἴῃ τηοάστῃ Θχθγοιϑεϊβ ΡΥΟΡΤΘαΙ [166- 
Ῥαΐ δὰ ἐοίϊπ8 οὐδέ 0158. ᾿πνθηίοηθπι οὐ ΟΟΙμρΟϑι0- 
πθηι, στάσεων ἸοΥτηδι ΔάΒ10114. Ηδθο ομηηὶα οοτ- 
ῬΙθοίθθαίαν τὸ περὶ τὴν τέχνην ἀκριβές. 5 απὸ ροτ- 
ἰγδοίαϊο δ᾽ίαυϊβ δὰ ἔοστπ δαάβρίγασο 16 1018] 6 πηητι8 
Ῥοίοσαί ΘχρϑυἹ δ]οα θη θη, ααϑ ἀγίθμι ἔβοΊ 61 
ατοῖ Νοβίθνυ. ἢ ΤοπρΘ ΘηΪ ἢ 8ΙΏΡΙΠΟΥ 80 αα86 ΠΟΗ- 
ΤΪ51 ΒΌΠΩΙΩΟ βύπα 10 ραγαγ θέαν, ἔα] 68, 4π86 νϑίθυτιπι 
φγδοβίδηἰδιη τ ρυ βθηΐαυα οομϑ δία ΘΧΡΥ ΘΗ Ι5 
ἩΠαΒΊΙ 5. ῬΘΥΒΟΏΪ5. ϑη 6185 ρογέθοία τποσαπὶ οἱ δἵ- 
Γϑοΐασμι ᾿τη!ταίοη6, 1 ααϑη πὖ Δ55θα που αζαν, ΡΠ υτΊ- 
ταῦτα Οοὐγ88 ἴῃ ἑρμηνείαν σοηξεονθραμηξ, 2 ποη 1{|8π|, 
αυδθ ἴῃ 5080115 οΥἸἹΠΟοσ αΙβοθ δία, τϑοίο γοοᾶ- 
Ῥαϊογαπι ἀ8ὰ οοπίθηΐθηη, Π60 θᾶ, απ86 ἃ Τῇ δίου!- 
Ῥὺ5 ἐγϑάθραίαν 5Βθουπα ἃ 15 16ρ65 οοιροβιίδῃι, ᾿" 
56 αὐδ6 ᾿ῃηῆηϊίατη νϑυϊθίδίθα στϑυαμι δὲ ΒΘΗΒΌΌΙΤΩ 
οἰβηρογοῦ δέ, αἀπᾶθ ΠΟ 50 πη οΥδίοσα σὶπὶ 8ΘΠ}8- 
Ἰαγοϑίαν, 15 564 ἰγδρίοδῃῃ ἀποαὰ8 τιϑρη]οαπϑηίϊατα οἱ 

8 Αὐοίοῦ Βαϊι5 γϑίϊοηΐβ δὲ Τῆθο., 1, 108 οα. ΥαΑ]Ζ. ρΡ. 31 
Βαᾳ. 6. ΕἾΠΟΚΗ. 9108, 823. ΑὐἹβίϊ4θ5 ργδθαϊοαξαν ἔπ1586 τε- 
χνικώτατος σοφιστῶν καὶ πολὺς ἐν ϑεωρήμασι (89, 34), εἴ οὉ 
μος ἴρϑαπι 5ἰπάϊαμη πιηαπδπὶ δα ἔαδουϊξαίοιι τοῦ σχεδιάξειν 
Ῥουνθηΐββθ: ἰΐθπὶ Οθ]ον ὁ τεχνογράφος ἱπιρᾶῖ μελέτῃ δσμῖθο- 
κὰν 51, 15. 10 1, 248, 380. ΟΟΠδογεραὲ ἱπυιβρυααἀθηῖα, αὐδπὶ 
οὐ Τΐθαπ. μᾶυνὶ ἔδοῖε 1, 214. 11 Ια ογαΐ ὑποκρένεσθϑαι 2, 33,9, 
τὸ ἡϑικόν τῦ, 36, τὸ παϑητικόν 12, 51. 12 οἵ, οἴίδτα 1,1- 
θ8η. Π], 438. 13 ἘΠῚ5 ργδϑοαρία αυδοᾶδπι ἐγδᾶϊι ΤΉΘοΟ 1]. ς, 
πίον 8118 ἸΠοΠ6η5; ἐπιμελητέον δὲ καὶ τῆς συνθέσεως τῶν 
ὀνομάτων πάντα διδάσκοντα, ἐξ ὧν διαφεύξονται τὸ κακῶς 
συντιϑέναι καὶ μάλιστα δὲ τὴν ἔμμετρον καὶ ἔνρυϑμον λέ- 
ξιν --- περιέχεσθαι δεῖ οὐδὲν ἥπιον καὶ τῆς εὐπρεπείας, 
ὥστε μὴ ἐκ τοῦ εὐθέος γυμνῶσαι τὰ αἰσχρά, περιεσταλμέ- 
νως δὲ ἀπαγγέλλειν κτέ. Οοπίτα {ΠΔ νἱᾶθ ρεοοαπίαβ 104; 8 οὲ 
18. 100, 24, 14 Ῥγορίθυϑα τηϑρηππ οὐαῦ ΟΡ δα ποπιθη οἴ. 
198, 10, οἰἴδπι 87, 11. 117, 4. 158 ὅ2, 238 Ιαπάεαίυγ ἴῃ ῬΟΪ ΠΟ 6 
τὸ Δημοσϑενικὸν τῆς γνώμης, νἱάθ εοἰΐαπι 839, 106. Ηετοάϊ 
ϑοοΙατλαραΐαν ΟἸγμαρίαθ: εἷς, ὡς “ημοσϑένης, 49, 34. οἱ δὰ- 



ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ. Ἅ 

ΘΟΙΩΙΩΟἾ ΟΠ ΘΠ, ὃ ΘΟ οα πὶ ἐοϑεϊνταἴθσα οἱ Β1]αυ τ αίθμι 
τραάογθί, ΠΟ 6χ Ῥοθίϊβ ἐδηΐθμη ἀποίδγη, ὙΘΡατη ΕΣ 
βαρδοῖ Βαπηδηδθ τηθηξὶβ ΟὈεογυαίϊοπο. 7 Ηδθο ῬΓδ86- 
βίδητα τθαυγαίαν ᾽5 δὰ ου θοπάδτῃ μελέτην, ᾽᾽ ΠΟῺ 
ταϊητι8 Δ ΘΟΥΒ δὰ ἀρθπάδῃη, απὸ ἰὼ πΘροῖϊο ΟΥΔἐΟΥΙΒ5 
εἰ Βἰβίν!ομβ υἱγέπίεβ ΘΟὨΪΠὨΡῚ Οροτνίοθαῖ. Ὁ Εἰ εβὲ 
ἡ σκηνὴ τοῦ σοφιστοῦ (48, 9). Μοηηογίαα τηυϊία 
ἔαϊββα νἹάθῃίιν οἱ τηο]θϑία θχϑυοῖτα:}} νῸΧ ἔοττηδ- 
θαΐαν δὰ ἰδηΐαπι Πθχι 1Π1Πἰδίθυα, αὖ γ6] ΟΥ̓ΡΆ, ΞῸΡ6- 
ταγϑί, ἢ δοίϊο ἀθηΐαιθ ΠΟῺ βἰαξανῖα ἰδῃΐαγα, 568 586- 
Ῥἰββίτηβ εἰϊδιι τηοίουϊα εγαΐ. ὃ 1465, απδῃίδα ἔπογιῦ 
μελέτη Θχθγοι δ ομΐβ, ῬΥΘΘΒΘΥ ΤΙ 51 6Χ ἰΘΙΏΡΟΥΘ ογδΐ 
ἀϊοθημάθτῃ, "3 απο ἴδ ἐπιδείξεσιν 8 ΞΟρΡΠΙ5115 ΘΧΒΡ6- 

αἰϊοθαὲ εἷς τῶν δέκα, 12, 11. ἸΙπᾶθ Θχρ]ϊοαθὶβ Ἰοοῦτη Τ ΘΗ 1, 
119 4 Ἐδίβκῖο ποῃ ᾿π:θ]]θοΐαπι, πὶ 586 068 Πϑιηοβίμαηὶ εἰ Ῥ]αίοπὶ 
56 8Ὸ Διαιςουιθτι5 οΘοτηρδυϑίιτη 6556 πϑυγϑέ. 10 διπαϊα ἔγασι- 
ΘΟΥΌτα ΒΑΡΕΒ 82, 2. 72, 32. 94, 23. 119, 20. ΘΕ ΘΥΙΟΓΕΒ Ξορ ἱ- 
βῖδθ βοιθῦδῃηΐ μονῳδίας ἀποιηκύνειν καὶ ϑρήνους ὑποκειμέ- 
νους, Τό, 39. 1 Ηετοαϊ ει θυΐταν 12,1 κωμιπὴ εὐγλωττία 
οὐκ ἐπέσακπτος, αλζ ἐκ τῶν πραγμάτων. Αρυᾷ ΑΟΒΠ]Ι. Τϑι, 
ὙΠ], 9 οτδΐου, 4τ1 ΟἸΣ ΟΡ ΒΟ π 5 οδτιβατῃ αρὶξ, τὴν Ἀριστοφάνους 
ἐξηλωκὼς κωμωδίαν αἰϊοϊΐζαγ. 18 72, 39. Ῥχορυταπδβιηδέϑ με- 
λέτης ξαθυτιηξ τηδχίτηθ προσωποποιία, ἴὰπα ἔκφρασις, ϑέσις, 
χρεία, σύγκρισις, 486 σεποία ορίϊτηθ 1Ππιβέγα πΐτν ἃ ΤΠΘΟΠΘ α. 
ὅ, 9, 10, 11, 12. 19 ΑὉ Δυρατηθηξο μελέται ΔΡΡΘΙ]δπῦτιν ἴδια 
ὑποθέσεις; 4886 δραά ᾿πάῖοε5 Δ 0Ὶ βπρτιπέαγ, ἁ γῶνες βαηΐ. 11- 
1:0. ἠϑικοί, λογιποί, νομιπκοί (8ὅ, 28), ααΐ κατηγορίαι. 5ῖνϑ ἐπι- 
φοραὶ (18, 38) εὲ ἀπολογίαι, ἴπ φαϊρυβ ἐχοςεΠεθαπὲ αἴ ἐσχημα- 
τισωυέναι ὑποϑέσεις, οὗ, 58, 4 εὐ 52, τὸ, 238. 110, 6. ᾿Ζγῶσι ον- 
Ροπαμίι αὖ σοφιστιπαὶ ὑποϑέσεις, οαϊπι5 Θχθυηρίτιτη ἀτιοΐττα 
ΕΣ βΈΠΕΙΘ ἀο] 1 θογαξῖνο νἱᾶθ 93, 4. εδάθτῃ ἔδσγε εϑέ αἰβεϊποξιο λό- 
γῶν δικανικῶν εἰ σοφιστικῶν, τῦ, 31, ΘοΙαρΙπταβαπα 5ορηβίαθ 
οὐϑδηΐ Ἰϊάρτη δὲ οβιβιάϊοι: ΝΙσθία, ΠΟ Πἴαητϑ, ΞΘΟΡ ΘΙ δ πτι5, ΡΟΪΘ πιο; 
Τηθοδοΐιτι5, ΡῬέο]θιηδθιιβ. τ ΞΞΞΞΞΗ Ουϊτίηπ, Ἡδὶοάογταβ. [ἢ- 
ἀἴσοτα μελετῶν, 4π86 [ὩΥ͂. 8. εἰξειπέαν, δῖος βιιθιπηρίτημβ: 20, θ., 
9.) 4. οἱ 11 53, Ὁ. 35,.24.. 89, 22, 40, 16. 48, 30. 49, 21. 52, 82. 
5ῦ, 4. 78, 52. 18, 19, 80,9. 81, 19. 82, 25. 8ὅ, 21. 86, 6. 88, 28. 
89. 15...95,.6. 96, 25. 99, 11 101, 38. 104, 8. 119, 1 εἱ 32. 
135, 4, 30 οὗ 12, 11 εἱ Ὑ εἰ ςΚαν, Θ᾽. Τύδρ. Ρ. 1289. 21 οἵ. 
59, 6, 22 48, 16. 80, 1. 98,322. Τηγεηΐτητβ μελέτας ξὺν δῇ 
ποιουμένας 98, 29. εἴ. 11, 18. 98, 3358. υΐῃ γατιιβ Τ,δοαξοοπτι5 
Θ8 ἔθ πμ85 εἄεραΐ, αἷς κἄν τις ὑπορχήσαιτο τῶν ΚΑ ΕΣ 
ρων, 120, 10. 23 Ἐχεταρὶα υἱᾶς 88, 1. 48, 20. 119,7 24 
"51: ῥοἸειοοπθ πᾶυταὶ Ηεγοᾶθβ: ὅτε ἀποτορνεύοι ξεπε, Ἴῤ τὸ 



ΨΙ ΡΕΔΕΒΑΤΊΟ. 

οἰαθδίαν 25. πθο ταΐϊσταστη, ΒοΒοδτ δι ἀΙΟΥ65 ΤπΔρΏΔΙΩ 
ἀἴοὶ ραγίθσῃ 25 σοοπραῖος θη 15886. ῬΙΌΓΘΒ. ΡῈ Δ ΠΠΟΒ, 
ἄοπθο δὰ 18 ξξυν ρϑυυθηϊγθηί. Εἶδα ᾿πβεταο νο- 
οδύιν ἀκρόασις, "ἴ συνουσία, ὅ" σπουδή," αἰδοῖρα!! 
«ἀκροαταὶ 5ῖνε γνώριμοι, 5' δο 51 1ῃ ἀοοοπάδ 1Ὁ- 
γϑηΐϊαία τηϑρ βίου 856 Ἑοπεποθδί, διδασκαλικαὶ ογαπὶ 
“συνουσίαι, 5: 51 ΘΧΘΠΙΡ]8 ογα οπστη ἴρ88. θσχβῖθοθαί, 
μελετηραί. ὅ8. Ἴλ]65. ἀοίπάθ μελέτας Ἰρϑῖ δομῃροπα- 
Ῥαμπὺ οὐ ἀρϑρδῃὲ ἀἱβοῖρα!, ρϑίθηίθ 115, ἀπᾶθ τηϑίθ- 
τίατι φρϑίθγθηΐ, ὈΪ]] οἴ μθοα γπδρ]βίυῖ, ὅς. σϑοίοαμθ 
58.015. ΙΟῃΡῸ Ἰηίογναῖίο, ἄστη τηραϊαία Τηθιηο 88 
τηδπἀαββοηί. 5. [051 ἀοοίογθβθ τ} αἀμαθασπο ἀϑἃ 
60 Ῥθγυθῃθγδηΐ, αὖ δαί βίδίη δα Ῥυοσῖρο ἰθια- 
ῬΟΥῚ5. ἀνίϊίοαϊο ρῥτοροβιίδμι ὑπόϑεσιν ἀρουθπῖ, π60Ὸ 

ἐπὶ πᾶσιν αὐτῆς κῶλον σὺν μειδιάματι φέρειν ἐνδεικνύμε- 
νον πολὺ τὸ ἀλύπως φραΐξειν (48, 21). Ὡὔ ΟΥϑίϊομὶβ 6χ- 
τϑιηρούϑηθδθ ργαθηγίδ οὐαπέ ἀπαϊἐογατμ δ αἰ ΟῚ ρα ]Ο πὶ ΟἸΘΠΠΟΥΘ5 
80 ΡΙϑι585, οἵ. 80, 18. 88, 7. 114, ὅ. 110, 18. 1,10.1, 179: ἀφίπαθ 
οἰντδύπτη οὖ ρυϊποῖριιπι ἔδνου, απὸ 84 ΒΌΠημηδ ΤΠ ΠΟΥα ΘΒ θ8η- 
ἔαγ, οἵ. νἱῖ85 ϑ'οορθ 8 ηϊ, Ῥοϊβιποηῖβ, Ηδεγοαϊβ, ΑἸθχϑη αν, Απί- 
Ῥαίνι, Ηϑ]1οαονἹ. 26 114, 8. ᾿ὩἸ 1060, δ, ὁ μισϑὸς τῆς 
ἀκροάσεως σοΙμπηθιηογαύαν 39, 1. 28 106, 10. 29 91,81. 
114, 3. Ηδοτοῦθϑ 5815 ἀἰδοῖρα! 5 διοίοῦ ογϑΐ μηδὲ τὸν τοῦ πόξ 
του καιρὸν ἀνιέναι, ἀλλὰ κἀκεῖ τι ἐπισπουδάξειν τῷ οἴνῳ 
(90, 16). ΑΡ [15 βασιλεὺς τῶν λόγων γοσϑθαίαν, οἕ, 90, 38. 
101, 18. 90 69, 24. 81 41,9. --- αΐη πατέρα ἈΡΡΘ]Ἰανὶ 
Ἠδίοάθ5 Εδνουϊπαμι 10, 4, οἵ ροβίθα Ροϊθιπομθπι, 47, 18, αὶ οἱ 
ἴρ88 ὙΠπμηοογδίθμι πατέρα τῆς ἑαυτοῦ γλώττης Ῥιοβεθθδίας 
(41, 10). Ιπἰογάπμι παιδεύειν ἀϊοππίαν βορἰβέδθ, πὲ 60, ὅ. 110, 
0 417..19. 82 40, 8. 88 40, 8. Ιπνϑηϊαπίαν οἰΐαπι βουῖ- 
Ῥύδυ σα ΟΥ̓ϑ ΟΠ ΠΤ τϑοϊτα πα 8 109, Ὡ, --α ΟΥ̓δύϊομθϑ ΡΆΒ]1ο66 Π8- 
Ὀ1ΐαΘ δχοιριθραηΐῃν ἃ [ΟΠ ΥΕΈΒΒΠΙΝ δίαμιθ 5ῖο, ἱσηαγο ᾿πέθγ ππ 
ϑαοίοσθ, Θἀθθαμῦαν, οἢ, 8ὅ, 2, απὰθ Ρυϊναύν ἀθοϊδιπανυθυδῦ τη8- 
σἰβύθυ, ἀἰβοῖρυ ΘΒ] ΟΥΪὰ ΘΟΠΡΙΘχὶ γα αθυθ ἰθηξααηΐ, νἱᾶθ 80, 
26, οὕ Πῖθδῃ. Ι, 300, 1 ΒΟΥΙΡΘ: “ἣν τὲ αὐτοῖς͵ ἕν ἔργον τὰ εἰ- 
ρημένα ἀπαγγέλλειν μέχρι τριῶν ἢ καὶ τεττάρων ἡμερῶν οἷἵ- 
κοι τὲ πρὸς τοὺς πατέρας καὶ πολὺ πλέον ἐνθάδε (ἴπ 5Β680]8). 
Ι1η66 παΐα τπᾶρηϑ ᾿θοίϊου δ ναγϊθίαϊς αἱ οθ δ αΥ ἐσπερματολο- 
γῆσϑαι 1186 αἀθοϊδυδύϊο 8 80, 38. 9: 208, 28 ἦν δὲ αὐτῷ 
(Ργεοο]ο) καὶ ϑήκη ιβλέων ἐπὶ τῆς οἰκίας, ὧν μετὴν τοῖς 
ξυλλεγομένοις ἐς τὸ πλήρωμα τῆς ἀκροάσεως. Ηδτοᾶθ5 Αὐ- 
{165 1ῃ. οτσπα ἀδύπὶ θα! άθγαὶ ἐγχειρίδια καὶ καέρια τὴν ἀρχαίαν 
πολυμαϑίαν ἐν βραχεῖ ἀπηνϑισμένα. οἷ. 12, 34. 885 106, 15 



ΡΕΛΔΕΒΑΤΙΟ. ΥΠ 

}1ὰ τὰοτὰ οαρτάδμπι οογόπδπι ἀδἐϊπογθηΐ. δ ΕἸ ΧΘμρὶα 
βἰπὲ ϑοορϑιίδηιβ, Μαγοιβ, Ῥοίϊίθιηο, Ηβθγοάθβ, Αἰ6- 
χᾶπαᾶθν, Ηἱρροάτομηιιβ. Εἰ δου αβ μ6 510] ρϑυιγοί, 
δὲ ἂραὰ αἰβοῖραϊοβ ψαοίϊαϊ]θ ἀθοϊδιηαθαμπὶ δὲ ρυῖνα- 
{ἰπι 58 Θχθυοθδηΐ 50}1,57 Ἡθγοάθ5 γ τὸ Αἰίοὰβ ργδθ- 
ΤΟΥ ῬΒΙΙοαπὶ Βομοϊα ἀομπηθβίϊοαιη αποαῖιθ ᾿ηβεϊπ6- 
ταί, ἀπδ Κλεψύδραν 5. Κλεψύδριον ΔρροΙ]]αθαΐ, ἴῃ 
ἘΠΕῚ Ρυδθϑίδῃ ββηηοβ τῶν Ἑλλήνων -- ἰὰ Θδῃΐη 
ἸΒΟΙΡᾺ 5 ἱπάθθαὶ πομηθη --- βΒϑρσογοῖ; 10] μα]}}Ὸ5 

οὐαὶ διαϊίοσαμη ροἰδιβιβ, ἰρ886 μόνου γεγονῶς τοῦ 
λέγειν. 55 Ῥγδοίθυ. ἀβοϊδιηδίοηθῃ δα ἔαὶϊξ σθητ5 
ΟΥ̓ΔΈΙΟΠΙΒ ΒΟρΡμιβίίοαθ, ααοὰ ΠπῸΠ ὨἸβίουΊΟΙ5. αἰθυθί αν 
ΘΥΘ πε ῖ5, 3 56α νϑίθγιη ΒΟρΡΠἸβί ἢ ΠΊΟΥΘ 6Χ 
ῬΒΠΟΒΟΡμῖα ροίογοι: Ὁ διάλεξιν, ἀἰἸββου δι] μθτη, γο- 
οαθδηΐ.  [Ιἀθη ΠΟΙΊΘῊ Οὐδ ῬΥΟΟΘΙΏΙ οὐδὲ, ἃ 480 
Βορμϊβίαδθ ἐπιδείξεις δαβριοα θδηΐαν δα τίοσιθη. Ὀ6Π6- 
γοϊθηΐδπι ἰδπάδπαϑ, ἀγθ6, ἴῃ απδη γϑηββθηΐ, ΘᾶΡ- 
ἰδηΐθϑ : “5 Ἰηΐογαάπτη οὐΐδηι 51 Πρτι οὐ τι πὶ ΠΟΤΏΪΠ11ΠῚ, Π18- 
πχἰπθ ὁμοτέχνων, ἰατάθυ ργδθαϊοαρδηί. “5 

ΖΦιαλέξεις ἰα16ὁ5Ξ Νοβίθι βαθρίιῃβ αἀβθβουιιῦ ἴῃ 
Υν. 5. ῬΒΠοβορμαβ δαϊάθυπὶέ Μίαγουβ, Ηρθγοαθδ, 
ΑἸοχαπᾶθν, μι αρον, ΡΟ ακ, ΗΙρροάγοιηαβ. ἢ ΕΣ δτα 
ῬΒΙΠοβίγαϊαβ, ἰθϑίθ διά, Διαλέξεων νο] απ. 6 ἢ ΘΙΏ1- 
Βεύδαί, αποα ῬΕΥΠ, Π60 5ιρθυβιπὶ οτι5 δἼελέται, ἴῃ 

860 ὕἱ 82, 80. 41, 80. 48, 16. 72, 19. 78, 22. 112, 14, 119, 8. 
Αὐάτίογιπι οὐδὲ προβαλλειν 5ῖνε διδόναι ὑπόϑεσιν, Ξορῖπίαθ 
αἰτεῖν. 41, 32. Ῥτοροῖίο δυσιιηθηΐο ἐπεσκοπεῖτο, οἴ. 82, 29. 86, 
5. 48, 156. 51 ρΡΙυγεβ ρυοροβιΐαβ ογαπέ, τπἃ δ] σεραίασ: ἡ ψενι- 
κηκυῖα ὑπόϑεσις; 18,19. Αα ἀκρόασιν ἴποοῖαθ. ᾿ην τα Δ ΠΕΣ 
τῇ ἐπαγγελίᾳ αὐτοσχεδίων λόγων. 18, 1. 38, 18. 81. 41: 15. 

:.9. 90. 7. 97,26. 99 2, 24. 40 2, 22. 106, 14. 41 
ϑετικαὶ ὑποθέσεις 83, 19 γοοδηῃΐξιγ, οἵ, τὰ ϑετικὰ τῶν χω- 
ρίων. 190,30ϑ.5. 423 460, 8. 18, 13. 84, 80. 91, 13. Ηαΐυβ σο- 
ΠΟΥΙΒ 5πηΐ απδοάδπηι Ττιοῖδηθ8, αἰ 46 ὈΙρβϑαϊθαβ, βουγίμα, Ηδγο- 
ἀοΐαβ, Ζοαχίβ, Ηδυμηοηϊάθβ; αι ΟΌΤΘμ ουγαμΐ, 411 ΤΟΙ Δ ΠΤ ΠῚ 
Ῥίδπθ βορμϊβέασιι πη Οὐ010 οχἰπηππέ, 48 41, 29. 48,1. 18, 28. 
Τ 1 θαπῖτιβ αποαπθ 5αρροαϊταΐ οχθρία, αὖ 1, 121. ΕΡ. 1001. Νοη- 
παπαπδπι οὐΐδπι γΘρυ μΘπἀθθαπ γἶνα]θβ, οἵ. 98, 19. 44 οἵ. 40, 
ΒΡ θ᾽ 19: 785. 19 οἱ 28; 80,29. 84,28. 89, 27. 81,,.4. 91, 18. 
90, 18. 98. 19. 106, 14. Ῥαγέϊουϊα βιιροτθ588 νι ἀθίαγ 2, 258, 830 544. 



ΨΙΠ ΡΗΒΛΔΕΒΑΤΙΟ. 

ααϊθτβ ὙΘΥΙΒΙΧΉΣ]8 ὈΥΘΒΒ1 15. βθοαΐατα ἔπ1558. ααδτὴ ἸΏ 
ΒΌΡΘΓΒΕ θα5. ΠΠΌΥ15. ἀτίϊβ ρυδθοθρία, ὃ Νϑαὰθ ἀπὈ1- 
ἰδγηβ, αὐΐῃ Ῥγογθ δοίαίθ, ατ ἀδρθθαὶ Αὐμθηΐ5, 
Ῥίδηβ βορῃϊβίδιη 858 σι ϑβδβουι ὁ ἀοοθηᾶο, ἀθοϊδιηδηαο, 
ἐπιδείξεων οαυδδῶ ῬΟΥ ρυϊηδηάο,. Δα βομβοϊδβίϊοδτια 
᾿πβυϊα ομθη σὑἱάθηθαῦ ΟΡ π15586 οὐ ελέται οἱ 
Ζιαλέξεις, απὸ αἰτοαὰθ φΌ που οαπηα!αίαῦ αυοάδτηη- 
τηοο ῥγοΐββϑιο βορμϊβίδναχ; 7 δοάδιῃ γϑίζα δ, ααοά 
ΔῸ ἴρ80 ϑοοϊρίχηιβ, δίἰκόνας, Ἰταδρίπατη ἀθβου  ῬύΙΟτ 68; 
απᾶ8 ΠΟῚ 60 ΟΟΠΒ1Π1Ὸ0 ΘαΙα1, πὐὖ 1081 ΡῬΙοίου 5 δαΐ 
ΑΥΤ5. Ῥἱ᾽οίουϊαθ διηδίοσθβ ἱπᾶθ ἀοοίϊονθβ εὐδαθυθηΐ, 
564 αὖ ᾿ᾳγΘη 65 οΟρ οβοουθηῦ ργοθδίδιῃ δου] οηθτη. 
᾿Ἐπιστολὰς ΤΟῚ ΤῊΪΏτΙΒ ΠΒΘΡΥ 1556 ΟΙΧΟΥΤη Βα 0515 
Βορμιβύϊοαθ, οὕμὰ 101 γαῖ οὐϑίϊομβ σχήματα Ῥτο- 
Ῥομδὺ Θχθιαρ]δααθ οβίθπαδὺ δὺς Ποῖπιθι Θαβάθχῃ 56ῃ- 
ἰθηΐϊα5 ἀηδία θαι πόνο οὐ δὲ οὐμαία σϑρϑίθῃαϊ, 
ἴῃ 4ὸ ψγ6] τηδχίγηθ ἰϑῖιβ Βορῃϊβίαγιιση ἀρπα γο]ρῦτη 
βία οὐαὶ. 3. Τδθο Ἰριθαν ορϑῦα βομοῖΐαθ Ῥο  ΒΒΙ τ Π͵Ω 
ἀοϑιϊπδίω ἔπθυθ, ααδ8 ρυϑθραγανθηΐ ᾿πνϑηϊαξθγα 1ἰ- 
ἰθυδύστα βὐπαϊοβαῖα δα βαρ 85 ΟἸΩΠ6Β 1118 5 ὐίθβ, 
ααϊθαβ ρου θοϊιιβ βορ ἰδία, απδίθιη βαργα ἀθβουρβι- 
τῆιι8, δυδαάθγοί. 

Ηρα ἀπσὰὰ ππηὸ 440, πομάπτη δχϑυιζϑιη ΤΩΠ] 
ΒΌΒΡΙ]ΟΏΘΙ 6558 4 ἀπᾶθι5 ἰδοιπῖβ, αὐ θα5. πο [1- 
θ᾽ ΔῸ ἴπἰ10 οαγαθυῖθ; πϑῖὴ Ομ ΘδΙ 5 σοῦθϑ πὶ ΠΟΤ Θ 
561 ὁ Ῥίυγα ἴπ46 αῇδγθηβ ρου ἀοοθὶ, αἰϊψαοί νιΐαϑ 
ῬΒΙΟΒορ βουσί, 41 ΡῬΥΟΡΙΘΙ ΒΘυΎπου 5 οἰ θρδηϊίδχα 
Βορϊδίδθ σοὶρὸ Παθθυθηΐτ", ΘΧΟΙαΙΒ56; 51 6Ὲ|5 οὉ- 
Ῥοπδῦ, πο ᾿Ιαθγα, ααϊπδγῃ [8165 ἔπουϊηῦ, απ5 ἢ. ]. 
Ῥοίαουϊς βουϊρίου. ὑδῆροῦθ,, ποιρϊηαθο [θη θί τη 

45 ῬΥὸ ΘΧχβηΊρῖο [8115 μελέτης Ῥοβδῖῦ παροὺ ΡΟ ΠΟ οὐδίϊο 
δὰ Τοοιητϑηατα ἴῃ Υ. ἃ. 801, 82 5646ᾳ. 46 οὗ ΡΥ. 1πι. Υ, Αἰδπ6- 
πἶβ ΘΟΙΠ]Θραχα Βαρθαϊν Αρβίπθιῃ, νἱᾶθ ϑαϊά, 5. ν. οὖ 127, 4; δᾶνογ- 
Βδυϊα5 αὐτίατπθ ἔπι ΕΥοπίο, οἵ. δι. 5.ν. Φρόντων. Ἑπτὰ ἴου- 
ὕδ558 ῥοῦ νου 15 715, 27. 41 Τία ἰδιηθῃ, τὸὖ τηϑρ 5 ἃ μελετῶν 
φάθ ἃ διαλέξεων σοΙαροβιύο πη βορἰδία Θοτητηθπαδγθίαγ. Υἱᾶθ 
πὰς 0. 18, 19. 48 οἵ, ργϑϑίευ ρϑίιβ νεῦρα, πη. 39ὅ, 11. 5 8- 
ΘΟΌΒΙ1 Ῥγϑοθῦ, ΧΙΧ. 49 248, 8. 2171, ὅ. 



ΡΕΑΛΑΕΒΕΑΤΙΊΟ. ΙΧ 

τπὐγστηαιθ, Ῥ]αἰαυο ματα, ΕὙΟΠίομ θα. οουίθ ΚΟ ΥΠ Θβἱτ5 
ΠΟ 6ΘΧ ᾿ποουίδ τηθηοῦα ΠσΠΟ Ἰοοαπι οἰίαγιξ, «αὶ 
ἸΟΠΡΊΟΥ δδέ, οἱ δριια δὰπὶ ἰθγεβ ἰδηΐατη ἀἸβουρδηῖα8, 
απ85 ἴῃ ἀθβου θη 40 ἔβο}]6 δατηϊίουα ροίθγαί, μαθοῖ; 
ΟΟᾺΪ ΠΡΥΑΥ, αὐ ἴδ ρυϊάθιη αἰχὶ, δὺ ὅμοιος ἴῃ 
οχίσοιηδ για ΤΠ) 1οη5. 8, δ δὰ ὁμοίως ἴτι ἰπτϊο Βὰ- 
ὙΟΣΙΩΙ ΦΌΘΙΤΑΞΒΘ νἀ θηξι", 510 ΟΥΗΪΒΙΐ ἰηἰουϊθοίδ. 
ΑἸτοῚ ἰοοῖιβ, ἃὉΪ ῬΒΙΠ]οβίσαί5 ροβὲ ἢμπίΐδτα Α Θβομ 15 
γιΐαμι 24, 18 519. ἰγαηῃβιίττη ἔδοι: δα ΝΙοθίδια: ὑπερ-- 
βάντες δὲ ᾿ἀριοβαρξάνην τὸν Κίλικα καὶ Ξενόφρονα 
τὸν Σικελιώτην καὶ Πειϑαγόραν τὸν ἐκ Κυρήνης, 
οὗ μήτε γνῶναι ἱκανοὶ ἔδοξαν. μήϑ᾽ ἑρμηνεῦσαι τὰ 
γνωσθέντα. ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ γενναίων σοφιστῶν ἐσπου- 
δάσϑησαν τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῶν Ἕλλησιν, ὅν που τρό- 
πον τοῖς σίτου ἀποροῦσιν οὗ ὄροβοι, ἐπὶ Νικήτην 
ἴωμεν τὸν Σμυρναῖον, αιᾶϑὶ ΠΘΙη0 ργδθίθγθα ἰδῃίο 
ΒΘΘΟΙ]ΟΥτὴ ᾿πίθυνα!]ο Θχοθὶ που 60 ἀὐεϊβ ΟΥ̓δίουίαθ 
ΒΘΠΘΙΘ, αποα 2, 2, 26 ἀθβου ἰτα1, ΘἀΌΘΙΏΥΊΒ. ΠΟ 1π- 
ἀοοίαχμα ᾿ἰδοίοσθμι πθοθϑβαυῖο οἴἴθηαϊς: πος οουίθ 46- 
Ὀυϊ ΘΧρ]ΙΘα 6 βου]ρίου, ον 1) 6πιθίσιπτη ῬΏΔΙ υθιμη, 
ΟΠαυϊβίθπτη, Ηδρδβίδιη, 8105 ργδθίθυι θυ; π66 ρο- 
ἰογαῦ Αθβομῖηθβ γθοίθ διοῖου βθοθηάδθ βορβιβίοδθ 
ΑἸΟΙ, ᾿ἶβὶ δα βίδέϊη ἃ 4115 Δυἐ5. δα ἰδ. 1 τι5. ΘΧοὶ- 
Ῥϑυθίαυ δὲ ῬΟΥΤῸ ῬγΟραρδγθίασ. 

(ὐοαϊοῦχση ἱπάθχ διιρϑίαι ὑΠῸ 6Χ ὈΙΠοίμθοα (ο- 
ΤΩΘΗΒ], ΘἼΘΙ ΤΘΟΘΩΒ 1) 6 ]οἴβθη ᾿πγθηϊῦ: ΟΠ δΥίδοθτιβ 
δβδύ 126 6}11 5860 }.}} 15, δὸ ἰθυθδθ ἔδυ] 18 6. ΔΟΟΘηΒ6- 
ἀτι8, τηϑχῖτηθ οο4α. φ, γ, π 51π}1}18, απο Ῥθυβρίοι- 
ΤΥ ᾿ΠΒΟΥΙρ Ομ τῷ λαμπροτάτῳ ὑπάτῳ ᾿Δντωνίῳ 
Φιλόστρατος. 

(ὐαϊοινι ποίας αἰψηε φαοημηε ἄϊ δεῤιίείο. 

Ῥγίμη ἔδυηι]α (1). 
τ ναέοδπηβ 99. ᾧ, ΤιΔατοπύϊδιιπβ ΤΕΧ, 

15. ρ. Ναϊβοδηυβ θ4. Κ΄ Ἡδνπῖθη515 θύ. νϑ. 
γαίιοδπα δρϊιΐοταθ 960. ἘΠ. Ναίιοδηπαβ 140. β. 



Χ ς ΡΒΑΒΡΆΤΙΟ. 

Μαδγοΐδπαβ 591. Ῥγδθίασθα 6. Οὐ ου γίδμιβ 20 
οἱ γ. απο! θυ γίδηιβ 82. ἴῃ να ᾿βοογδί!8. 

Ῥ. 860. τη. ῬΑΥ151η) 85. 1090. 
ϑϑοῦηαδ [81 1}1ἃ (2). 
μ. Μοραϊο] θη 515 (Οὐ. 41. ν. Μδγοῖδηῖϑ8 

992. 1. Φδοορᾶθιβ 845. οχ. Οχοῃῖθηβ15 Οὐ]. 
Νον. 1225. ψ. Ῥαυιβθίησβ 1160. ἢ. Ρααβ 152. 
λ.: Ηδυ]θίδηαβ 009. ὕὑμ μ' οἱ ν. ὀοῃρυαϊῦ ΨΘΓΒΙῸ 
Βομῆμῖ. (Βομ[.) 

Το νῦα ἔϑιμ]18. (9). 
Ῥ- ΡΓ. τθ. ῬΔΥΙΒΙΠ 5 1090. Τ᾿ ΔΌΓΘ ἰδ ητι8 

ΠΧΙΧ, 80. Οὐομμθῃβ18. ἢ. Νο ύμν ΠΕΙ 80. 
ΘΟ ο] θυ γίδπαβ 20. π. Ῥδτιβιπα δ 9059: 8. 
Ῥαυιβίηαβ 1097. ὁ. Ῥαιίβιηιβ 1102, ἃ. ῬΔΙΊΒΙΉτΙ5 
21. Ρ6. Ῥαγυίϑιπδ θριζοιηθ, ΕαρΡρΡ]. 194. νἱ. 
Μαοιϊοδηαρ 914 ἴῃ νἱΐα ΑΥὙΙΒ01615. 

ΑΡ 4118 βουιρίουιριιβ οἰζαία υἱάθ ἴῃ :π6]106 
δι ΟἸΟΥΆΠ.. 

Τυατοπθ5 (Ε) δαπὲ ἃ. ΑΙάιπα 1509. 1. Φαμίϊπε 
1517. 1. Φυμίϊμα 1595 (6: Θαϊ!Π0η68 σϑίθυθβ.) τη. 
ΜογϑΙΠαπα 1008. ο. ΟἸθαγίαμθα 1109. Ἡ. ΗδφΙ 6]06γ- 
ΘΘη515 1898. {, Τ᾽ ΓΙΟΘΗ515 1844. 1)6 ὙΥ Θβ θυ η δ η8, 
(ΥΥ) 1849..ὄ οἵ. αἀυ86. αϊχὶ π᾿ ἘΤΒΘΕ. νῸ} ΒΡ ΥΠ 
εὐ ΧΧΙ͂Ν. 

Ῥγδθ οϑίθιιβ ῬΒΙΠ)οβίναι [0115 Η 6 ΡΟ  οα5. ὈΘ6Π6 
βουναίαβ δ, πϑαὰθ αἱϊὰ ἰαθοαπα ἀθἔουτηθίιβ 6586 
νι ἀοίαν. Φπυοα «πίθηι ῬΥΘΙ]6. ἴῃ ΟΘηβασα ΘΙ ΙΟΙΪ5 
ποδίγαθ (θη. 4116. Γ᾽ ἰοΡαύαν οι πιῃρ; 1840, 404 Με!) 
6χ ἴοοο δ19, 15 τοὺς δὲ Κωκυτούς τε καὶ Πυρι- 
φλεγέϑοντας καὶ τὴν ᾿ἡχερουσιάδα καὶ τὰ τοιαῦτα 
τῶν ποταμῶν τε καὶ τῶν λιμνῶν ὀνόματα καί, νὴ 
4(α, τοὺς “Αἰακοὺς καὶ τὰ τούτων δικαστήριά τὲ 
καὶ δικαιωτήρια αὐτός τε ἴσως ἀπαγγελεῖς καὶ ξυγ- 
χωρεῖ διηγεῖσθαι οογο παῖς, Πᾶθο ἴῃ αἰΐοσῶ ἘΘΓΟΙΟΙ 
Ῥϑυΐθ παηο ἀθρθνράϊία οἰ πὶ ἐαΐδβθ ἰγϑοίαϊα, ΠΪη185. 80- 
οὐυγαίθ οὕτῃ ΠΟΟ ΒουῚρίουθ ϑρὶύ, ααΐ ῖὰ τα αιη 515 }1- 
βοδί, 6588 116 ἃ 856. Ῥυϑθίθυ 1558, αὐ ἸΘΟΙΟΥ68 



ΡΕΑΕΒΕΑΤΙΟ. ΧΙ 

ΤΘΟΌΪΘΥΘ. Ῥοβδιί. Τηβουιρύῦϊο ἰάθη ἀπθιαὺ πππὶ 5ἰη- 
Ἐξ αἴλτι 510 ὨΠΠΙΘΙῸ Δ ἴρ80 δυοίογο [δοία, 5δα ΤΠο- 
τηϑ8 ΜΑΡΊΒΕΙ ἰοοὰβ αι 5. ν. προσγελῶ οἰϊαί: 
προσγελῶ αὐτὸν ᾿Δττικοί, οὐκ αὐτῷ, ὡς Φιλόστρα- 
τος ἐν πρώτῃ τῶν Ἡρωικῶν. πἷ]} ργοθαῦ; πυβαῦδπι 
ΘΠ ἴῃ Βδγοῖοο {πὰ νϑυθιπι Ἰηνθηϊξαῦ, δίαιιθ 
ἴρβαὰ πᾶθὸ σϑῦθα ἀθϑιαηΐ ἴῃ ΘΟ  ασὶθὰ5 ΤΟΙ 6 
ΘΟαΙοΙθα5. 

ἠηάτα οοαίσιρι γιαηδὶί Ἰηδηι, δμρί αμΐφηι ἐῖ- 

Ῥυγίπηα ἔαγ1 16. (1). 
Ἐ Τιαυτοπίϊδηπβ ΠῚ, 92. γ. απο] ἔοσ Β γ- 

ἔδηπ5 20. 1. Πα σα πὰ 6515 Θ΄, Η, 
ϑοοσηᾶδ ἔδημηϊα (2). 
Ἐπ ΡΣ ΙΝ ΕῚΒ. ΟΟἸ]ὸρ. ΤΎΗΙ ΤΙ. 

402. 1. Νοποίιβ Βοϊββϑοηδαϊὶ. ν. Νϑδρο ηδηιιϑ 
80. Ῥαϊαίϊηιι5 149. 

Το για ἔδυμη!ϊα (9). 
Ρ. Ῥαυ βίη 510906. φ. ΠϑυτοηἐἸ  5ΧΙΧ, 

80. ψ. Ῥαγιδίηαβ 1160. ΨΙΠαΟΡοΟΠ 515 991. 
Θυδγία [δι }16 (4). 
8) 5. Οπο! ου ργίαδηπβ 82. ἃ. ΡΔΥΙΒΙΠῸ 5 

2590. νὰ. ΙΠαοΟΡ Ομ Θη515 910. Μοαϊοϊδηθηϑ5 Μ 34, 
ΒΘ6. [μαυγοπίϊδηυβ ΤΥὦἁ, 1. Μαομοι ὁ] ΧΙ, 1 
οἱ 29, 

Ὀ) Ὁ. Ῥαγιβίπαβ 1098. 1. ΔοοΡ 8685 845. 6. 
ῬΑΥΊΒΙπΠπ5 2110. ἢ. ΟΧΟΙΊΘΗ 515 ΟΟ]]6ΡῚΙ ΝΟΥ 
1295. Τιααγθηίδη! ΤΠΙΧ, 44. Π{Υ1Π|, 18. νϑηθὰ 592 
οἱ 514. 

6) ο. Ναίϊοδπαβ 817. π. Ῥδυιβιππ5 9019. 
γαϊοδηυβ 969. ὙΙμαοΌοπΘη815 209. Μαίγιίθηβθβ 10 
οὐ 100, Μρουτηδηηϊδηιβ 91. 

ΑΡ 4115 βουῖρίουιθαβ οἰζαία νἱὰθ ἴῃ ἱπάᾶϊ06 
ΘαΟΓΟΤΌΠΙ. 

ἙΙοπθ5 (ΕΠ) βαπὺ ἃ ΑἸάϊηα 1808. 1. Φπηέϊπᾶ 
1517, 1522, 1595, ΝΙιοο πδηα 1560. τὰ. ἈΙου δ ηἃ 



ΧΙΠ . ΡΒΔΕΒΑΤΊΙΟ, 

1008. ο. ΟἸΙδαγίδηδ 1109. ΒΒ. Βοιϊββοῃδαὶ 1806. 1. 
ΓΌΣΙΟΘΏΒ15 1844, ὟΝ, ΝΥ δϑἰουυαδηηίδης 1849, 

ΝΘΙΡΟῺΪΒ ΠΟΙΏΘΩ ἷπ ὈΥΩΪ σαν ΡῬὨ]ΟΒΙΓΔΗ 
ΒΟΙΙΡΌΒ ἰαπαδίαν ἃ ὅαϊάα, απ ΟὙτηπδϑιϊοιχη απο- 
αα6 {1 οἰάθηη. ὙΙαθΡαίαν δαΐθιη ΘΟΙΠΤΠΟ ΤΩ; 
τούπχη δυιαδθ ἀθ ῬΒΙ]οβίγαιβ ἰοοαπὶ ῃϊοὸ Ῥο Ιββι πηῦτη 
ΘΡΡΟΙΏΘΙΘ: Φιλόστρατος Φιλοστράτου τοῦ καὶ Βή- 
ρου “ημνίου σοφιστοῦ καὶ αὐτὸς δεύτερος σοφι- 
στὴς σοφιστεύσας ἕν ᾿ἡϑήναις; εἶτα ἕν Ῥώμη ἐπὶ 
Σεβήρου τοῦ βασιλέως καὶ ἕως Φιλίππου. ἔγραψε 
μελέτας, ἐπιστολὰς ἐρωτικάς. εἰκόνας ἤτοι ἐκφρά- 
σεις ἐν βιβλίοις δ΄. διαλέξεις, “ϊγας ἡ ἢ περὶ αὐλοῦ. 
᾿Ἵπολλωνίου βίον τοῦ Τυανέως ἐν βιβλίοις ή, ᾽4γο- 
θάν, ἡφωικόν, βίους σοφιστῶν ἕν βιβλίοις δ΄, ἐπι- 
γράμματα καὶ ἄλλα τινᾶ. πλὴν πρῶτος ὀφείλει κεῖ-- 
σϑαι Φιλόστρατος ὁ πρῶτος “ήμνιος υἱὸς Βήρου. 
πατὴρ δὲ τοῦ δευτέρου Φιλοστράτου, σοφιστὴς καὶ 
αὐτός, σοφιστεύσας ἐν ᾿ϑήναις γεγονὼς ἐπὶ Νέ- 
ρῶνος. ἔγραψε λόγους πανηγυρικοὺς πλείστους καὶ 
λόγους ᾿Ελευσινιακοὺς δ ̓ “μελέτας, ξητούμενα. παρὰ 
τοῖς ῥήτορσι. ῥητορικὲς ἀφορμάς. περὶ τοῦ ὀνόμα- 
τος, ἔστι δὲ πρὸς τὸν σοφιστὴν ᾿Δντίπατρον. περὶ 
τραγῳδίας βιβλία γ΄. γυμναστικόν, ἔστι δὲ περὶ τῶν 
ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐπιτελουμένων, λιϑόγνωμικόν, Προω- 
νέα, Κύνα ἢ σοφιστήν. Νέφωνα, Θεατήν, τραγῳ- 
δίας μγ' καὶ κωμῳδίας ιδ΄, καὶ ἕτερα πλεῖστα καὶ 
λόγου ἄξια. Φιλόστρατος ᾿Νερβιανοῦ ἀδελφόπαιδος 
Φιλοστράτου τοῦ δευτέρου, 4Ἔήμνιος καὶ αὐτός, σο- 
φιστὴς καὶ παιδεύσας. ἐν ᾿ϑήναις. τελευτήσας δὲ 
καὶ ταφεὶς ἐν Δήμνῳ ἀκουστής τε καὶ γαμβρὸς γε- 
γονὼς τοῦ δευτέρου Φιλοστράτου. ἔγραψεν εἰκόνας, 
Παναϑηναικόν, Τρωικόν, παράφρασιν τῆς Ὁμήρου 
ἀσπίδος. μελέτας ἕ. τινὲς δὲ καὶ τοὺς τῶν σοφι- 
στῶν βίους ἐπ’ αὐτὸν ἀναφέρουσιν. Ἑγγοτο Ογ- 
τη ηδβίϊ χη Ὀυηο ῬΒΙΠοβίγαίο {ὐ10], ἴδτὴ ἴῃ Ῥγοοο- 

“τηῖο Π06}11, ἀαθιὰ 1840 δἀϊάϊπηιθβ:: ῬμΙ]οβέγαϊθι ΠΟΥ 
46 ουῃημαβίϊοα ἡπᾶθ βαρογϑιηΐ -- 6161} -- Ο. Τι 
ΚΚΑΥΒΟΥ οἷο, δχροβιζαση δῦ; :θιάθυη οοηϊθοίυϑγα 
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ῬΓΟΪΆ]πηῖι5. γουθᾶ γεγονὼς ἐπὶ Νέρωνος οἷ τηᾶποᾶ 
οἱ οοὐγταρία 6558, ἰσδηβροπθπάδαθθ ροβύ Νέρωνα 
5ῖς βογιρία: (ἔστι δὲ περὶ τῆς ὀρυχῆς τοῦ ᾿Ισϑμοῦ) 
γεγονυίας ἐπὶ Νέρωνος. 501Π1οοὺ γτϑροέϊία 6ΧΣ ῬΥΪΠ15 
ἀἸα!οΟΡῚ νϑυθῖδ: ἡ ὀρυχὴ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ καὶ σοί, Μου- 
σώνιξ, διὰ χειρός, ὥς φασι, γεγονυῖα τῷ τυράννῳ 
ΟΝ γο) νοῦν εἶχεν Ἕλληνα. 

Οοαϊοοβ Νϑυοηῖβ, αὶ ἔογύα!το ἴῃ Τποϊ δ δΟΥ ΠΩ 
ΟΡΘυμλ 5] ΟΡΘ ἀοἰαίιιβ οϑί, ΠΟ Ὀ]ΠΥ65. ᾿ΠΥΘΗΪ 
Ῥυδθίου Ῥαϊαίϊίϊπαμι 114 οἱ τθιπαίθι; 118 δϊο Ῥοτὰ- 
Ὀγοϊπαβ 5860. ΧΙΠ ρῥ]δηθ ᾿μα}115 οβὲ ἴῃ ΝΘΙΌΠΒ, 
ααθηι παροὺ ἃ ὑϑοθῃίοῦα τηϑηπ [1ΤῚ ΠΏΡΙΘΒΒ1 ΟΡ8 
βαρριίθίπμ: Ῥαϊδίίηιιβ 5860. ΧῪ ποηπα]]α θομᾶ 50}- 
Ρβαιϊίανιί. 

1, ΒΟΚΚΟΙ πὰ}1ὰ γϑίϊομθ ποβίσαθ παϊο [106110 
ἐγιθαίαθ οαταθ παριΐα γ Ια 1 απ Τμποῖᾶπο : ἴῃ ΘοΥ- 
τϑοομρα5 ξυντόνως 221. 19, ἐντυχεῖν 221, 29. 
καὶ τῷ οὗ 222, 25, ἐλεφαντίνας 225, 21 ποὈ]βοῦτῃ 
ΘΟΙΡΤα, οοδίθυῖβ, αὐδθ δχοοριίαυιί, ΠΟ ἘΕΙΠΊΠΓ, 
Ἰοῆρθ 80111οοὲ Ὁ 1πᾶο]6 ῬΒηοβίγαίθαθ οὐδ! 8 
ΤΘΠΊΟΊΙ5. 

Ἐρι βία] ύασι ἀπδβ δαϊθομθβ 80 1050 ΡΒΠο- 
βίγδαίο ἰδοίδβ β886 ἀθιηοηβίγαυι ἴῃ ΡΓΟΟΘΙΏΙΟ ᾿. [, 
ΙΝ, Υ. ρῥγοθανίαθθ θᾶπὶ αἰβυϊηοίοηθιῃ οὐ Ν᾽ ββίϑι- 
τηδηηο οἱ Εν. ΜΠΠ]6γο, αὶ ῬΘμθν οὶ ἀθ θὰ ᾿παϊοαν 1π 
ϑοῦχη, 465 ϑανδηΐβ 1849, ». 028 οἱ 1506 5Βαα. 8δο ἀ6 
ἸοοῚ5. ΠΟΠΠ1Π115 Τϊηι8 ἀσχίτα ἃ 1η6 ἰγϑοίδθβ γϑοίθ 
βίαια; οἵ. δαὐποίαί. οὐ. δα ορ. {, 8, 28, 88. ΤΡ 
ΘΟΙΡΙαγ65. οομϊθοίμαθ ὙἹΤῚ ΔΙΏΙΟΙΒΒΙΤΠΪ ΟΘΟΙΊΠΊΘΙΠΟ- 
γαΐδθ βυπί, δ ρυϑθοίαυύϑθ αὐϑϑάδῃιν (ὐΟ 6 (1 ομηθηαᾶ- 
ΤἸ0η65 Θρρῃ. 24, 02. 

7Πηἶδα εοάϊομρι (Ὁ) ἡτὸ γμόῴμθ ποθὴ λημέαίμ5 65. 

ΜΘΙον ἔδη}1α (1). 
πον τεραντ [40:. τ Ν αὐ ΠῚ Β θ1- ὺ. 

ὙΙΠΔΟΡΟΠΘΗ515 991. ΤΠ. ΠΥΡῚ π 845 121. ο. Ο δὴ- 
ἐδ 16 η515 0691. π. Ῥαγυιβίπα5 2880. β. Β ἃ- 
γοοοΐϊδηπβ ὅ0 οογτϑοίαβ. Ραϊδίϊηιβ 122, 
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β) ν-. Ῥαυιβῖπαβ 1096. ἃ. τ θῖπδ5 110’ αβ. 
ὈτΌῖπδ5 194. 

γ) Ῥα]δαίιπαβ 1δῦ. ΟΟΙ 511 181 521 οἱ 852. 
γαϊοαπιβ 997. Αοοραϊς ἃ Ῥαγιβίηαβ 1097. 

ΤΟ ίθυιου ἔδσαα (2). 
". Βατοοοϊδιηαὺυβ 50. ο. Ν αἰτοαπτε 90. [5: 

Τιδυγθηθδηαβ ΠΥ, ἢ. ἔρ. Τδαγοηξαπαβ ΠΥΤῚῚ, 16. 
Ἰ. Τρ πὰ π Θ 515 10. ψ. ΡΔΥ ΘΙ π5 9020. Μαίτι- 
ἴθη515 09. Οὐξοροπίθππβ 90. ξ 

ΘΙΏΡΊΪΑΡΙΒ οϑὲ φᾧ. Τῳδαγοη ῖδηα5 ΠΙΧ, 90. 
ΡαΥΙΒΊ πα 5 2110 (6ρ. 19 οὐ 1 μαροί.) Εὐχοογρία Βᾶ- 
μοὶ ἢ. Ῥδιδίϊπαβ 129. 

ἘΠ οπ65 (ΕΠ) ϑαπὸ ἃ. ΑἸάϊηα 1490. “. 6η6- 
γϑηβὶβ 1006. τη. Μογβ απ 1608. Μ.ο Μραυχβίδηδ. 
ο. ΟἸοασίδηδ 1109. Β. Βοϊδβοηδαίΐίδης 1842, ἐ. Τατι- 
ΟΘη515 1844. ΥΥ΄. ΥΥ δϑιθυυηδηπῖδηα 1849, 

αγιμημδβέϊοπτῃ 4αοα ἰορίπιαβ ΠαΥΘΙα ὈΕΓΡΊΟ 1) 
ἀθθοθαθβ: Μίγμδαβ δηΐμη ᾿πυθηΐοῦ πάθη ἢπῖπ5. ἰ1- 
6111 οϑί, 2 864 1:τάθπι υθύβου; ψϑηαι]οπθιη διιέίθυα 
ἸΠΥΘΩΪΙ ἐπθβδιγ1, ααθίὴ ΑἸΥΙΠ ϑυλίον! νἱά θέαν ῥγο-᾿ 

1) Ῥῃ:Ποβίγαίθ ὑγαῖξό 5Ὲ1} 186 σιηηδδβίίαιθ. Ταχία ρυθο βοοοτη- 
Ραδπηέ ἀ᾽ ππὸ ὑγδαπούϊοη 6 Ταρᾶτα δὲ 46 ποίθβ ρ8ὺ ΟἽ, Πδτοῖη- 
Ῥεγρ', ὈΟΠΙ οὐ μέσϑῖσο 46 16 ὈΙΙ1ούμόαπο ΜαζΖαγῖπθ. Ῥασῖβ, ΠΡυαῖσὶ 8 
Ὧἀ6 ΕἸγτηΐη ΠΙαοῦ ἔγὸσθβ Η15 οὖ σοιηραρϊΘ ΝΟΥΘΌΤΟ 1858, 8νο. 
ΧΧΠΙ, 100. 

2) οἵ. Μοπίΐθυσ 1844, ὅ ὕδηνῖου : Μ, ὙΠ] δΐη Θομ νη (ΟῚ, 
416 465 Πποτν 611685 ΥΘΟΠΘΥΟΠ65 ἔαϊτθϑ αἰ ἼΠ6 τηϑηϊὸγθ ρουβέν ἐγαηΐα 
οὗ οοπιρ!ὸΐα Ρουυγϑίθηῦ ΔΠΊΘΏΘΥ 465 ἀέσοπγνεογίεβ ᾿πίθγέββδηξθϑ, 
ΟΒδΥρ θα 88 Τη015 46 ἔένυϊου 1840 Μ, ΜΙποῖαθ ΜΎΠδ5 46 56 Υθ ηγ 
6 αγδοθ, δὴ ΤΠ 658116 οὐ ἃ Οοηβίδηςπορία, Μ. ΜΎΠ88 οβϑύ 6 
τοίουν 46 οοὐξθ τ: 55101 --- Δ} ΟΣ μπ|} 1] ταρροσῦθ πῃ ΡΥ ποτα- 
Ὀγ6 46 τηϑη 50 Υ 105 --- ΠΟῸ5 Πα ΠΠΘΥΟΙΒ ΡΔΥΤΩΪ 165 ἀέσουνθυίθβ 46 
Μ. Μγῃηδ89 --- ἢν. 20 ΡΒΠοβίγαϊα ΒῈ. ᾿᾿ατὺ συιηπαβέϊαπθ, α ἐγαϊξά, 
ἀοπῦ ἀπθ] απθ5 ἔγαριηθηΐβ νἱθηπθηῦ α᾽ δέγα ΡῈ ]165 ἃ ΓΘ Ρ510Κ (516 }) 
ΡδΥ Μ. Κδυϑβου, οοῃββέβ 60. τὴ τ Ιου ἴῃ 4 46 30 ραρ5, ἐοσιξ 
6 οαγδοίδυθϑ ἐγὸβ. βϑυσέβ; ἃν 66 απὶ ϑυϊδ οἵ απὶ ργέοδαο 1] 
ἔουτηθ δὴ ἐοτι 52 ρᾷρ65, οὖ οβδί αἰνβέ δὴ 2 σδῃῖθυβ, 616 7᾽ δὶ β8τνἐβ 
46 1ὰ Ρουγγϊζαχα. (δ αὰἱϊ ργέοδαθβ οδὲ ἀπὸ ραγίϊθ ἀὰ ἀϊδίορτιθ 
46 ῬΒορηῖχ οὐ α᾽ Αταρβιῖοι (510); ὁ6 αἱ βυϊξ, δδὲ υϑ] αὐτῇ δὰ βου ]8 
δρ᾽βίο]αῖσθ. 
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α141556 5), τἹάϊοα]θ αἰββιυη αν, ΠΔΥΥΔῊΒ. ἴῃ ΟἸΠΘΓΘΠῚ 
ΔΌΪ 556. ἔο]α Ὁ, απο τράάθηάα θυϑηΐ τηϊηβύυ 5. ΓΘΡῺΪ 
4116], δὶ δοσιιπὰ 46 586 αἰρπατη ῬυΆθΌοσα σοὶ ἰοί. 
Αὐβοπίθ ἴγμα Πδυθιηθουρ ΠΟ ᾿ἰρϑιπὶ οοαΐοσοιῃ, 56 
ΔΡΟΡΥΑΡΒασα 111π|8 τηϑηὰ «βουρίθτη πδοίιβ οβί ὅ), 
αἴααιθ 5190 οἴἴδοιΐ, πὲ ῬγΌρΡ υθ δἰΐθσυτιτη ἈΡΟΡΥΔΡ μα 
Μίγηδβ οἴδσυγοὶ πᾶσι [1 γαυττη βέμμ10515 5), 60, τὶ 
ἔΑΠοΣ, ΘΟΉΒ1Π1Ο πιὸ 886 δαϊΠοηὶ ἰθοίοσθβ ΘΟ πο αγοῖ, δὉ 
ΟΡΘΓἃ ΠΥ ΘΙ ὈΘΥΡῚ ΔΟβίγαπμουθί: αποα ἐδηηθη τη8]6 οἱ 
Θ6551556 ΘΧ᾿ΒΕΙΤΩΘΠΠ5: τη] ἴδ Θηΐτη ἀρτα 1) τα ὈΘΥΡΊ ΤΩ 
τϑοίθ Ββαθϑῃΐ 486 οογγαρία ἰαστιμίτν ἀρπα Δ νηδτ 7): 
ααΐη νἱάθίπν σϑθοι!β σΟΙΡ] ΠΥ] Ὀτι5. ἰο0ο15. ᾿πίθγρο- 
Ἰαίγ θη π]ϑπππ ΡΔΙῚ δά δοῖα δίαπι Ἰσηογϑηία αἰία- 
115586 5). Μαρπμα δυίθῃ ἴπᾶθ πδίω αἰ θυθηίϊα ἀτιο- 
ΤΌΣΩ ΘΧΘΙΠΡ]ΟΥΤΙ ΠῚ ὙΙΓῸΒ ἀοοίοβ ποὰ ροίοσαὺ ποπ οΥΤδ- 
γΙΟΥ οἴδμπαθγθ, δὸ ἴὰτα ἀδθρίογανυτὶ (νοὶ ᾿πηρπάθη- 
115. Βογηηῖβ ἀπιστίαν3), α. Οπίϊηδηπ γοῦοὸ 46 σνεϑυῖ- 

8) ΞΡ: ποῖα ϑδιρρῖ αὐἐέῖηρ. 66]. ΑΏΖ. 1868 Ρ. 1811 “485 
ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ ἰδὲ νϑυβομυσιπάθη, Ὑγ6 ηη Ὡϊομὺ τὖἷ[α 485 465 Βδθυῖοβ 
ῃ8 0 ἢ ΕΠΠΡΊΔπα ψογκϑῖῖν τηθᾶτ ἔβδοϊο. 

4) οὗ. ΤΑΙΘΙΉ ΒΟΥ, 815 δῖ Ἰθοΐθυσ Ρ. Χ: Μ, Μυπδ5 τη᾽δ 46- 
οἷατέ 4π6 16 τηδητιβοσῖέ ἐξαϊὲ ἐοαθό 6η Ρρουββιόσθ, 411] Π6 1π|ι θη 
γτοβδέαιξ 4π6 46] ατιθ5 ΔΓ ᾿ΠΡΟΥΤη 65 δὲ 411] π6 βαναῖϊῦ Ρ]5 οὐ 
ἐξαϊθπξ 668 τϑβίββ 46 18 ροτυτῖίτιγα οὖ 465 ὙΘΥ8. 

5) οἵ. Ταγθιηθουρ 1. 6. Ρρ8ρ. ΥΠ|54ᾳ. 
6) Ῥμηηοβέγαίθ σὰν 1ὰ αγιηπαβίϊαπιθ. Οανγταρα ἀέοσοπὺγετσί, 

οοΥγῖσέ, ἐγϑάπῖξ 6 ἔγϑηςϑῖβ οὖ μι ]16 ΡΟΌΥ 18 Ῥγϑιηϊόσθ ἴο15 ΡΔΥ 
ΜΙποῖαο Μυπδβ, δυΐθιῦ (6 Ῥ]πβΊθτΥβ ΟἸΥΤΑΡῈ5, ΟΠΘΥΔΙΙΘΥ 46 
Τ᾽ ογᾶγθ ᾿πηρέτγ!8] 46 16 ᾿υέρτοη α Ἤομποιι:, οἷο. Ῥαγῖβ Ηδβοΐου Βοβ- 
ΒΔῺρΡΘ οὐ 815 1868, ϑνο. ΧΧΥΠΙ, 148. Απίρορβδις Ἰριτανῦ Πδ66 
οατίιο ΠδΥΘΙΩ ΟΥΡΊΔη86. 

7) νἱᾶβ 261, 1ὅ οἱ 17. 203, 29. 260, 11, 28 οὐ 28. 267,11 οἱ 
19. 2968, 6, 17, 20, 24 εἰ 28. 269,9, 270, 1. 271, 1, ΤΊ οἱ 91. 
ΟΣ, 1. 215, 8 οἱ 5. 274. 10. 215, 18, 15, 80 οἱ 82. 276,17 οἱ 80. 
211, 8 εὐ 11. 278, 7. 219, 15 οἱ 21. 280, 11 οὐ 27. 281, 18 οἱ 26. 
282, 10, 20, 80 οἱ 82, 288, 8. 2817, 82. 288, 2, 8, 4 οἱ 8. 389,21. 
290, 20. 291, 6. 

8) Θχθιηρ]α βυπέ 219, 4 εὐ 18. 975, 18. 2380, 4. 290, 20. 291, 
9. ργυϑϑίθυθα οχη ἐς 15 συ υὈ15 586 06 ρϑοσαντῦ, πὸ 262, 4. 263, 18. 

ΝΣ, 20. 272, 10. 218,20, 22 εἰ 25. 216, 18. 278, 25. 282, 20 οἱ 
29. τηθ]ῖοῦα απ81ῃ 1116 ρϑτιοδ ᾿ηγοπΐαβ: 261, ὅ. 202, 2. 269,21. 

916, 16. 980, 2. 291, 18. 

ν χὰ 

9) 96 ΡΒ: οβίσατ Π106110 περὶ γυμναστικῆς Υϑ66Π8 ΤΘΡΕσίο, 



ΧΥΙ ᾿ς ΡΒΑΒΒΑΤΊΙΟ. 

ἰαῖθ οὐ σιϑῃηυίηδ ΟΥΡΊΠΘ ἰΟὐΠα5 ΠΟΤῚ αἀθηι την πὲ 1116 (0), 
58 ἀπθιαγα ργοππηξαν 79). ὅΐδη 8 ΠΙΤΏ15 ἰαῦαΒ ΟΔΤΡτι8 
ΟΡΘΙ86 ΟΥ̓ 086 510 ΔΡΘΙΙΓαΥ, 4 Θ.Ὲ ἰβιῆ 60 ΠΡΥΘῚΙ ΒΌ1η 
Θιιβιι5., οἰβδὶ 58606 δὰ βδηδηάδ τοί ἰδπίδαπθ αἰοθτ 
ΥΙΣ βυςΠοογ6 νἹἀθυθίαν τηθὰ απ] ἸΒοῦπα 6 πού ΡῬΒ1- 
Ἰοβίγαϊοι βύυ}}: πα] ον ΔΉΠΟΥΙΠῚ αϑὰ σοιηραγδίδ. 
τ0}πᾶπῶὸἔ οοαθχ [μδυγθηζδηιβ ΠΕΥΠῚ, 852 (Ὁ) [1᾿- 
ἰθρῈ βδυγαίιβ δϑϑϑῦ, ἢ 6α00 οχ 5 ΟὙΤΩΠΘΒΈ101 ΟῚ 
δι 60 ἀβθρυθῃθηβαβ δϑὺ, δαΐ δρίζοιηθ βαἰΐθιη πίθου, 
ἴῃ οοαϊοθ ΜΟΒδΟΘΗΒῚ 242 (μ), απ Ὀοπὰβ 116 Νί Υ- 
πδ5 Ρ. 122 οἷταῦ αὖ ᾿“ἔγαριμθηΐβ τη8] υυϑηρ δ :᾿ τησ]ῖο 
ΤΉ6 115 οατὰ μοο ΠὈγῸ ἀρογθίαι ; πϑῖὴ γ6] δχοδθγρίᾶ 
114 Ἰοπρθ δηηθηαδίϊαβ ἰθοτιηΐαῦ, ααϑηὶ Ῥ ΘΏτιΒ ἣν. 
ῃᾶθ (Δ) 5ῖγν ᾿δγθιαθουρ (8) οοάθχ. Ῥ]θηθπι 
οατη αἴ00, ΠΟ ρἶδηθ ἰηΐθρυαση Β8Ό60:; δχοιαοσιηΐ 
δηΐτ μβααα ρϑιος 290, 21. 291, 16 οὐ 19. Τδουηδθ 
ΠῸΠ Θχῖριδθ 5αηΐ δυϑι 211,29 οὐ 284,19: πθὸ βϑυνίαβ 
Ἰοοῖι5 θβϑί, 4αθ 1 βουῖρίου ἱπαϊοαύ 292,29 γϑγὈ15 τὰς μὲν 
δὴ εὐηλίους τῶν ἡμερῶν εἴρηκα, οἱ ΗΙρροβίπθη 15 
Ἰαοίδίον!β τηθηΐο, 6] ΡΌΘΓΟΒ ΥἹΟΙ͂Σ ρυτηι5 Ὁ)]. 817, 
ΘΧχοιά15586 νἱἀθίαν 208, 8. Θαδπίπῃ οθοὲ οοπέπ]θ- 
τὶ δα ϑιηθηδίϊομθιη ἢπι1π18 [10Υ], ρΥϑΘαῖοδυ  πητι5. [ἢ 
ῬΒΠοΙορο Χ ΧΙ 220544ᾳ. 595544. Ὁ1 οἰΐδμι ἀ6 γο] 0 Κ- 

(ᾳπϑοβῖνιῦ Τποθηὶ ἱηρϑηγαϊ απ τοροεΐα, ὙΊΓΡῚ].) βογίρβὶί Ο,, α. 
Οοροῦ. Τπράπηϊ - Βαΐδυοσαπη ἀραᾶ Εἰ, . ΒῈΠῚ ΜΌΟΟΘΟΘΗΙΧΣ, 
ὅ8νο. 94. 

10) )6 ΟἸγπιριοηΐοῖβ ἃρπα ΜυΎπδθ ῬΒΙ]οβίγδίιμ. Ὁ. 1βϑουύδθϊο 
1ηϑπσαγ.}15 απ|ι8}} --- 1 δοδαδπηα Ὑιδάγηα ὙΥδΟΒ᾽] αν 1681 --- 
ΡΆΌΙο6. ἀδέθδπαθί δποῖον ΟΠ] 16] τι (τὐίτηϑηπ, 51] 6βδῖπιβ. Ύδὑ15- 
Ἰανίϑθ ὑΥρΡ15 ᾿Θορο]αὶ ΕὙθπα ΜΌΟΘΟΘΟΘΏΧΥ, 8ὅνο. 82. [,10611π8 
ἀοοίθ οὗ ΑἸ] σθηΐθυ βουιρίτ5. ΘΟΙΊΡ σα νι ἃ Ῥἢ. ἴπ οί] ΟΡῸ 
ΟἸγΙΡΙ ΟΠ Οδ ΠῚ ΘΟΙΏΙἾ588 ἀθιηοηβίγεαῦ; ουγϑῦ θηΐμ 1116 46 Ἐἔπασυ- 
Ῥαΐο 207, 19, Ῥοϊγιηθβδίογθ 2609, 11, Ῥῃδβράϊμηο 2608, 34, οἴΐδιι (6 
ΤΙβαπᾶτο 284, 29: ποηππ]]δαὰθ ἃ]1ὰ αῇοσ, 4886 πορΊ ρου 
ΒΟΥΙΡΊΟΥΘΠΙ 1π ΠΙΒίΟΥΙοΙ5. ΚΘ Ρτι8 νυ δαί 6588 ρτοαππί, Αὐ 1116 
οἴδπι 8101 ΠοΟ τηοᾶο ρϑοσανῖξ, οἵ, να ΑπθΡΒοπῖβ 2, 15, 16 οὐ 
αα86 οΟἸΐπι ἴῃ ΖοΙΒΟΏΥ, ἢ, ΑἸ ΘΥ  ΠΠ]5 νυ ββθηβομδ 1859, Ρ. 995 
564. δὐΐα!, ὅθυθιο δαΐθπι ἴῃ ἰοΐο ΠΥ ἔδηΐορθυθ ΡΒ] οβίγαξατα 
γϑάο]ϑί, τιῦ ΤΥ Υ ΘΠ 8 πὰ, ατιΐ ΘΘ΄ΘΥῸΒ οἷτπι5 Οροσδ Ἰθρουτ, πὰ πο 
ΔὉ 60 ΔΡΙ πα Ο δ Υ6 ΡΟΒ56. 



δὲ ΧΎΒ, 

ΡΕΑΒΕΆΤΙΟ. ΧΥΠΙ 

ΤΡ} (7) τϑοορθιίομθ (Ρ. 228) δρίτηθβ: οἷτ5. οθη- 
Οαγδη βουρϑιὶ Η. ϑαῦρρθ ἴῃ Οείηρ. 6]. Αης. 
1865, 1511-- 1519 ΠΟῚ 51η6 ΘΡΥΊΘΡΊΔΥμΙ ΘΠΙΘΠἀΔΈ10- 
ΒΌτη 5ΡΙΟΙ]θρῖο. [ἢ δαποίδίομθ οὐἸοα ραββίμη ΤΘ- 
ταϊτίο ἰβθοίοσθ πη δὰ ΡἈΠ]οΪοριη 1. 6. δρροβῖία 
ῬΑρΡΊηδ. 

Το νυ δαί [ἢ 8 σ᾽ 1 ππι πὰ δἰ ΟἹ μὴ αἰ ΘΓ 56 ΒΘΏΒΘ ΤΠ Π17) 
ΥΥ. 000, πϑοὸ βοάϊθ ἀδθϑπέ αἱ μᾶ5 ἀθβουῦ:ρ 65 
τηδϊθ δχοοριἐαίαβ οὖ ΠῸῚ συϑῦᾶ ΡΙοίου τ Οροτᾶ γϑΐθ- 
γϑηΐθβ, 56 τἸΔΡΉ ΘΠ ΡΥ] 6ΧΣ ροθίδυιμ 0015 Ρ6- 
ἐϊὰ5 6556 ρυΐθηΐ: ῬΥΔΘΟΙΡτι5 Θἴτι5 ΟΡ Ἰοτ 5 Κα. ΕῪ16- 
ον ῃ5 5) δπιοίου οϑί. ᾧπδθ δυΐθη 15 πιϑὰ] ΡῬΙοουτιη 
γϑέθυαπι δίατιθ ΟΠΊΠΪΠΟῸ Δη Πα π8 6 ΔΕΒ ΔαΎΘΥΒΑΙΙ ΡΓΟ- 
παηἐϊαγιΐ, ΟἿ] την} {15 γϑβου] ᾿πΠΒΡΊΩ 115 58 ΓΟΟ- 
ῬΒΔΡΌΤΌΠΙ δου ρὶβ Δ]Π1|5616 ΡΘΕ τι5 Δ Ποττη 1110- 
ΤΠ ΟΟΠΒΘΗΪΓΘ ἰδιὴ τηϑηϊΐθδίο ἀθηηοηβίγαυ Η. 
Βναμηἶτ5 3), αὖ ΔΘΡΥΘ ΔΙΏΡΙΙτι8 ἸΠΟΥΘΙῚ ῬΟΒΒΙΠΠΤΙΒ 
ΕὙΙΘΑΘΥΊΟΙΒ1 βϑηϊθηίϊα: ἴάθ ἀοοαϊέ, ααϑηΐαμῃ α15- 
ΟΥ̓ΠΏΘΗ 510 1ΠΐῸῚ Ρἱοίπγαβ ἃ ῬὨΙ]οβίγαϊο 1Ππδιγαΐαβ 
δὲ ἔαθυϊαβ δἰ πιβα θη ΔΡρ τη θηὐὶ ἃ Ροϑίϊβ ϑμδυτδαίδβ 5). 
ΑΠασυδμΐο τλταβ ἱπαϊοίθτη ἀθ πᾶ τ Εὶ, Μαίζ") 

1) νἱ486 Ῥγόοοθιι. [πη80΄. ΤΥ ---ΑἹ, οὐ πιαχῖπηθ, απι86 ἴϑηη 1116 48 
1πηδσΊπτιπὶ ἀπ Ρ]1οἱ δοίϊοπθ οοηΐγϑ ΕἾ. ῬΑΒΒΟΥ ΌΤΙ ΤΠ] ΟΠ τι: 1616 18 
1π αἰδββουδίϊαποι]α ἀθ ρ᾽πϑοοίμθοα ααδάδιη Νοαροϊΐαηδ Ηοί- 
ἀ6ΊΌονρ. ἀρπα Μόν. 1844 Ἔοχροβϑύθύαμι. Η. Βυτηηΐτ5 1ΠῚΔΡΊΠ 65 
Βππττι5 ΡΘΠΘΥΙΒ δα ΤΠ ΠΟΥΘ ΠῚ Θἰϊϑ τ ΠΕΠΊΘΥΠπῈ τϑαθοὶί (οἵ, Π06]1 πὶ 
οἰπ5 1ηἶγα 581} 8 οἰἰαύππι Ρ. 2998---250), 6χ ατιὸ ἔογίβ558 1 12 οἱ 38 
ΧΙ 6 η688 5υηΐ. 

Ὶ 9) οἵ, 16 ῬὨΙΠοβίγα  βομθη ΒΙ]ΔοΥ ἴῃ Ν. 98} 7}. ἢ. 6]. ΡΏΙ]Ο]. 
1861, Ρ. 144 544. 179 5αα. 

8) )16 ῬΒΙΠοβέγ 56 θη Οθηλθ 146 σαρθη Κὶ ΕὙΙΘαΘΓΙΟἢΒ νοὺ- 
ἐδοιαῖρε γορ Ἡθίησῖοῃ Βγαηη. Βοβοηθυου ΑΡασι ΟΕ 8τπ|5 ἀθπὶ τῖϑυ- 
ἔθη ὉΠ ΡΡΙΘμ μα πα8 ὅδ. σα μγθομου ΕῪ ο]αββίβομθ ῬΏ]]ΟΙ]ορΊΘ. 
Το ρΖίρ' ἤυτοῖς ἀπᾶ Ὑ ου]δρ' νοὸπ Β. α. Τδαρπου 1861. 

4) νἱᾶθ διιπάθι ]. ο, ῥ. 3580---208. 
8) 6 Ῥμπηοβίγαξοτντιμη ἴῃ ἀθβου 6 615 ᾿πη  Ί 15 ἢ 46 5ου]- 

᾿ς ρμδ5λΡ)ν' Εὐϊαογίοιβ Μαίζ. Βοῃηῆδθ δριιὰ ἀδοϊρῃπη Δίδυοαμι 
ΜΟΟΟΘΟΤΧΥΗΠΙ 8νο. 1839. Τὐδοὺ ᾿ηβῖσῃϊ ἀοοίγίηδ οἱ δοοιγδύϊο 8 
οοπβρίοπαβ ορέϊτηθ απ θη νουβαίτν ἴῃ ἰγϑοίαπᾶεα ἐκφράσεων 580- 
ῬΒΙβεοασατι ἱπ4016, 5θα 46 Ῥμι)οβίγαϊζοσιιπι βἀθ ᾿πϊαπῖτι5 1π- 
ἀϊοδί, 

ῬΒϊοβέτγαξαβ δᾶ, Καγϑξοσ. 11. Ῥ 



ΧΥΠΙῚ ΡΒΑΒΒΑΤΊΟ. 

τα}1{, ΠΟ ΠΘρϑΩ5. πα] α8. Πατπὰ [πηΘΡΊηΠΙη ΟἸ τη 
ΘΧβ 1558, 5684. 68. Υϑίϊοηθ ἀΘΒΟΥἹ] ταῖαβ, πὶ ὩΠ]] τη 
ἼΩ ίβοθ ἀθοϊδιηθίοηϊθιιβ ἐππάἀδιηηθηΐαχη 510, πἀπάθ 
Ῥγοΐθοί! οου τ αΟΙΡΡΊΘΙ) ἈΒΒΘΟῸΙ ῬΟββίτηιβ δα ΔΙῸ5 
Ββτουιατη. Ῥγοιπου θη διη᾽ 5). Ογπδίθτη θηΐτη τῃϑίου]- 
οατ δὉ 6ἷ5, αὐδ8 1ρ88 ἀϑβουιρίϊοηθ ΘΟμ ΘΗ, ΠΟ 
ἔδ91186 ΒΘΡΑΥΔΙῚ δχιβυσηδί, οὐ 860 τηπ]ία, απ86 Ῥῖο- 
ἴοῦθβ Τϑργαθβθηΐαθδηΐ, βορῃϊβϑίοα Ἡρτηθηΐδ 6586. 81- 
Ὀιγαΐαν, αὖ Υἱχ γϑ παι 6Χ ᾿ρβιθ 56 ηδιι οογίδ 
Ῥ᾽οίασαθ ἔοσιηα Ηπῖο ἀποαπθ ΒΥ ηϊτι5. ΟὈΪΟΘ ΘΗ Β 
ἀοοθϑὺ τ] 16. ̓ πππ }|6 6558. ΔΙΌΠΘΘΟΙΟΟΊΔΘ. ΟΡΘΥΘΙΩ 
Βορμιβίαθ ἴἢ Ποὺ β'ΘῃθυΘ ΒΟΥΙΌΘΠΟῚ ροβιίδηῃ, 5.111 
ἀἸβειποίίομθ ἰηβεϊαία Θου ατιᾶθ Ῥ61 ῬΙΌΪΘΡΒΙα 
ὨΔΥΥΔΏΉΪΟΥ οὐ ΘΟΙΠῚ, ατ86 ἰρϑῶ πηᾶρῸ ΘΧΒΙθοὐ7). 
510 σἱν 0]. οἰϊπη ΠΟΌΪΒ ἔθοϊς ρβυβθοιίασβ Δ] Οα απ 
ἸοηρῚαΒ. πδηῸ απ ΘΒ ΟΠ 1: Βα ΠοΙθί 615, 41 ἴῃ ΘΆ͵Ὶ 
ἀαΐω ορϑῦδ ποῦ γα γϑὶδ, πἰγδηητιθ αἰβραίείο- 
ΘΠ] ΘΟΙΩΠΊΘΠ 4816 5). 

ΘΟ 0.98 1: Ὁ: 
1) ἁνεϊία Ὑουιμοιαϊρτιηρ ἀοΥ ῬΉ]] ον  βομθη ἀϑχηξ]αθ, Β6- 

ΒΟΠΘΥΘυ ΑΡάσ ΘΚ δτι5 ἄθη Φϑ γ ΟἤΘΥη Εἶν οἰ ββίβοηθ ΡΒ:Π]Ο]ορΊο, 
Φδῃγρδηρ 1871. 1- 55; 81--Τθ0ῦ. - 

8) 51 δομητηθηΐαυ απ μτιϊς ΘαἸ 101, τπῦὖ ΟἸΐτη ΤΤΙΟΘηδὶ, δα- 
ἄθύθιι, βχοουρϑίββθπι, πᾶ ΒΥΠΠΠἾ5 84 πη ρΊηππι Θχρ]!οϑέϊο- 
ποῖὴ ΟΟΠ α]Ι; ΠπΠΟ Τη16 σΟΠ Π60 ἴπ οἰδϑίϊοηθ ρούϊοΥ πὶ δηϊτηϑα- 
γΘΥΒΙ ΟΠ, 64π86 ει 51 Πρ1118, οαρὶΐα Πουτπὶ ΠΌΤΟΥ Τα ν΄. 6]. ἔθοϊί, 
Οοπξογαϊαῦ 6χ ἀθἔθηβίουθ οοπίγα ΕὙΙΘαΘΥἹοΠβίπτη δα 1, 6 Ρ. 281. 
Τν. 2311. 9 Ρ. 188 δὲ 394. 10 ρ. 191. 11 ρ. 380. 18 Ρ. 297. 14 
Ρ. 270 οὐ 282. 16 ρ. 268. 16 ρ. 200. 18 Ρ. 387. 19 Ρ. 2321. 39 
Ρ. 2606 οἱ 269. 28 Ρ. 189. 27 ρΡ. 208. 28 Ρ. 245. 29 Ρ. 211. δὰ 
ΤΙ, 2. ν. 257. 8 ρ. 184 οἱ 20ῦ.. 4». 215 οἱ 585. δρ ἢ 
219. 8 ν. 281, 9 υ. 217, 221 οὐ 281. 10 ὑ..: 222, 290 δὲ 261. 
11 ρ. 267. 15 ρ. 374. 18 Ρ. 369. 14 ρ. 384 οἱ 394. 1ὅ ρΡ. 18ὅ. 
16 Ρ. 284 οὐ 287. 17 ρ. 2945. 18 Ρ. 192, 207 οὐ 268. 19 Ῥ. 
198, 210 οὐ 242. 21 ρ. 188, 210, 224 οἱ 242, 22 ν. 189 εἰ 215. 
28 Ρ. 224 εἱ 286. 26 ρΡ. 297. 28 Ρ. 297. 29 νυ. 220, 262 οἱ 270. 
82 Ρ. 276. 88 ρ. 2706. 84 ρ. 218. Ἐχ ἀδβέβθηβιομβθ δοηίγα Μαῖ- 
ίπτη νἱ]θ 8) 1, 1 Ὁ. 90, 2 Ρ. 82. 4 Ρ. 84: Ὁ ΡΥ δὲ. θυ» τὸ ΄τὮἢ 
γΡ- 18. 12 νυν. 832. 14 Ρ. 101]. 1 νυ. 85. 10 ν᾿ πο τ 
18. 25 ἡ. 15. 57 νυ. 15, 38 νυν. 25..ὄ 29 ἢ, 59: πὶ'Ἢῖ τὴ τ. 
Ῥ: 25: ὅ Ρ. 11. 7 ν. 11. 9}. 15 οἱ 85. 1ῦν» 911 ΡΠ εἰ 



γε 
ν 

“ἍὍΨ“υ  κου ἀυχὼν 

ΡΒΑΒΒΆΤΙΟ, ΧΙΧ 

Ιῃ τοἰγαοίαοηθ οὐἹΐοα ᾿πηϑρΊηπτη γαϊάθ ρτο- 
ζαϊξ τὶ Ἡ. ΗΘΥΓΟΒΘΥῚ ὙἹΡΤῚ ΔΙΠΙΟΙΒΒΙΙΩΙ ΦΧ] πιτ, 8. 
απὸ οοΠ]αὐϊοπθηη ορίϊμη οὐ οὶ Ὑ αἰϊοδηὶ 1898 8δο- 
66Ρ19): Ι΄ ϑῃλ τ] ΘΟ ΠῚ ΤΠΔΡΉΤΙΠ ΠΠΠΊΘΙ ΠΣ ΘΧΊΓΩΪΘΤΊΙῚ 
ΘΙ ἀδίϊομτι μη ΟΟΙΩΤ τ Ιοανδ, Οαἰθι5 0160 ΠΟ 
᾿ιοῦ556. δὰ οουροπάπτηη ἰθχίμμ αἰ, οἴη 561Ὸ ἴῃ 
ΤῆΘ85 Τηϑητι5 ὙΘηΣβδθηΐ: ᾿Πγυθηθυὐ ἰΟΟῚ ΠῚ 5110} 1Π 
δι οίαίϊομθ οὐἱτ]οα 10). 

]αγὶ δεϑίμηψο ἐοαϊομηι Ἰηέθηι. 

Ῥγιπηα ἔδυ!]α (1). 
γΥ. γοπββίδηϑδ δρίζοιμ β. ΝΗ. ν᾽ δι οδηπβ 1898 

ἴπ ΠΌΤΟ ῥγΟσθ. 1. Τιδυάϊδηιβ Ο82 ἴὴὼ [107Ὸ 
Βθοιιπάο. Ὁ. Ρδυῖβίηπβ 1000. ὉΓ. ΒΥΌΧΘΙ] 6: - 
515 [1Π1829 ἴῃ αἱΐοσα ρᾶγίθ βθοιηαὶ [10τ]. ἔ. 
Ταῦτ πὰ5 ΠΧΙ͂Χ, 90. 1. Φδοοῦθδοι5 845 
ἴη τὺ βϑοῦμπαο. ῳ. ῳδυγοηίξίαππβ ΠΥΠ]Ὶ, 
82. νὰ. Νιπμἀο ΟΠ 61.515 991, β. ΒΑΥΟΟΘΟΙΔΗ 5 
151. ἢ. Ῥαϊ δέϊμα δριίζοιμθ 129, 

ϑϑοιηᾶδ ἔδυ]α (2). 
ῬΑΥΙΒΙΠΒ 1101. μ. ΝΜ ομϑΟΘΙ 515 242. Ὁγ. 

ΠΡ ἘΡ ἘΡ ΘΙ. 7. 10, 152 δἱ 105. 18 Ὁ. 95. 19.}. 14 
ΒΕ 50 91 γν' 14 οἱ 26. 22 ν. 29. 25 γ". 81 οἱ 82. 26 γ". 91 οἱ 
100. 21] Ρ! 99. 28 Ῥ. 31. 850 Ρ. 82 οἱ 98. 34 ρ. 16. 6 ΡΆἘ1]7ὸη- 
ΒΊΓΧΔΕΙ ΠΏΪΟΥΒ 1106110 οἵ, ΟΧΣ ἀβίθηβιομθ ῬΥΪΟΥ 84 1 Ρ. 2344. 2 η. 
950, 8 Ρ. 2345. 4 ρ. 308, 2483, 248. ὅ ν᾿. 164, 546, 3562. 6 ". 
190. 8 Ρ. 2348. 9 Ρ. 198 εἰ 279. 10 ρ. 398. 12 ρ. 214 οἱ 216, 
944. οἱ 2561. 13 Ῥ. 272. 14. ρ. 270. 15 ρ. 201 οἱ 217. 16 ρ. 299, 

17 γ»Ὲ 185, 6χ ροβίεσιοβ δα 1 ρ. 29. 4 ρ. 21. ὅ ρ". 96. 6 ν". 19. 
ΒΗ 5. ἰθρε 25 οἵ" 98. 11 ν. 89. 

9) Βοχαηργοΐητι οϑὲ β8θο. 18. ἰθυτηϊηδίαν οδρὶΐθ 27 ῬΥΪΟΥ 5 
ΟΠΙρυϊ. ΒομδΒ θοῦ 0165 ἴῃ ΠΟ 5010 οοὔΐοθ βογναίαβ νυἱᾶθ 2396, 32. 
ΝΠ 295: 9 οἵ 10. 803, δ: 910, 4. 515, 80. 3518, 16 οὐ 258. 519, 11. 

921, 28 οἱ 24, 3522, 21. 3528, 14. 
10) τϑοϊριθπᾶβ δγδηΐ μΒαθο: 810, 80, 314, 18. 3518, 9. 819, 

8, 522, 14 οἱ 80, 5238, 15. 384, 20 οἱ 28. 868, 29. γϑοθρία βυηΐ 
8069, 80; 3817, 21, 4ιυϊα Οροῦδᾷθ πομάστη δὰ δα συϑῦθα ρθυυθηθ- 
γχϑηΐ; οἰΐδηη ΒΥΠΠΗΪ,, Γυϊηᾶαν, ΥΥ Θβίθυταϑ ηηϊὶ δἰϊαποῦ οουσθοίϊο- 
 ὩΪΡῈῚ5 π518 ΒΌΠΩ. 

Ὁ Ξ 



ΧΧ . ΒΒΑΒΒΆΑΤΙΟ. 

ΒεαχΧΘΙ] θη 515 .11182. Ῥαυιβίηαθ 2106. 4. Τιαῦτθη- 
ἀἄδηῆὰβ ΠΟΥ͂ ΠῚ, 1. Μαίοδηι 91 οἱ 1404. ΨΙμαοΡο- 
ὭΘΗ515 82. Μαἰνιίθηβοβ 10 οἱ 100. Ῥαγιβίπιβ 295. 
ἔθ. Τιαυτθηζδηδ, δριΐζοσαθ ΠΌΥ̓͂Π, 84. 

Τονίϊα Γἀυλ]}1ὰ (9). 
αὐ οοάϊοθβ ἰηΐοριὶ. ψ. Ῥδυῖβδίπαβ 2010. ρ. 

γαίιοδηαβ 81. ο. αυθ] ον γίαπτιβ 82. απ61- 
ἔου γίδππϑ 20. ταί. ΜΙ ϑαϊο δηθηβὶβ [,, 48. τη, Μ6- 
ἀἸοΙδηθη515 Μ 84. υηϑ. Μβαϊοϊδηθηβῖβ Βθ0. ἢ. Νβϑᾶ- 
Ῥοϊἴαπιβ 806. 2. Τιδυτθηθαπαβ {0Π1, 18. 16... 1μδὉ- 
τΤοηϊίδηιβ ΠΙΧ, 44. Εἴ. Τιαυνοηίαπαβ ΥἹ, 20. νβῃ. 
ψεποίαβ ΟἹ. 1.1, 29. ψομοῖὶ 592, 514. ΟἹ. ΧΙ, 15. 
Οὐρίμαβ 102. ψδίοδηι 20, 100. Ἐπαβάθι ἔδιη1}186 
βυπύ 1. Ταπ αΙ Δ ι5 682 οἱ 4. δοοθδθαβ 845 1π΄ 
Ῥυΐονο ΠΡΤΟ. 

᾿ βὲ) οοαϊθθβ, ααἱ ρῬοβίθιιοσθ 0γτ0 οαγθηΐ. ἴ. ΚΝ ἃ- 
ἰτοϑηῖ5 98. Μθουτηδημηΐϑηιβ 91. λΔ. Πρ ἀπ ΘΠ515 
2. Ῥαυϊβιπαβ 2906. οποία 909. Ῥαγιβίπιβ 1698. 
ΜϑαΙοΙ θη 11. βι Μομπμδοθη515 206. ΨΙΠ6οΡο- 
πΘη815 ({Π60].} 203. οι. αὐ] ου γύδη τ {{. Β. 
Ῥαϊαθηαβ 341. ρ4]. Ρα!αίίπυβ 143. ΕἸ. Τιδυγ θη δητ8 
ΤΥ, 1. [8. Τιαυγτοπθδηυβ ΕΥ̓ Π1|, 28. 

γ}ὴ) Ρυοῦθ ἰὔγο οαγοῦ π. ΡΥ βῖπ 5 5019. 
δὴ) ρϑαοίοσα παρθθηΐ [ὅ. Τιδαγθηξθηε Θρι ο 16 

11, 25. ναίϊοδπιβ 18. ΒΡΌΧΘΙ]Θ 515. δἰ [ου. 
ΑΡ 4115 βουρίουιθαβ οἰζαία νἱὰθ ἴὴ ἱπαᾶϊοθ 

δια ΟΥ̓]. 
Ἐαἰοη65 (Ε) βαμέ ἃ ΑἸάϊμα 1603. 62. ΑἸαϊη8 

1522. 1. δυμθπε 1511. 12. Φππίη 1685 εὐ Νῖοο- 
᾿Ἰπϊαηὰ 1δῦ0: 1. ΤΑΣ τ Σ 1008, ο. ΟἸΘοανίδηδ 
1τ09. 4“. Φαοσορβίδηβ 1825. {. Τυνοθηβὶ 1844. ΥΥ. 
ὙΥδβϑίθυυηδηηίθηδ 1849. 

ΕρΡΙΊρύ δύ 8 πηϊοιηι 6χ ΡΒΙ]οβίγαίθὶβ (οἵ. δ5α]- 
ἀδ5 5. ν., 0ὈῚ ἀθβ βθοῦπᾶο ΡῬμμηοβίγαίο 8910) βϑῦνϑ- 
ἴστα Πῖς ἰοοῦη ϑαθμ ᾿ηγοηϊαΐ, ααθη 1ἢ 6α, Τατσ- 
ΟΘΏ51 ροϑὺ Ππηδρίηπη βθοππάπηι ΠΌγασα Βα θα ραῦ: 1π- 
ΒΟΥ ΙΓ δαΐθιι ἐς εἰκόνα Τηλέφου τετρωμένου. (Απ- ἔ 
{Π0]. ῬΙαμππά. 110). 



ΠΡΟΣ ὙΡΑΤ κι΄. 

τῶ κα να 

ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ, ΧΧῚ 

}Ὶ 

Οὗτος ὃ Τευϑρανίας πρόμος ἄσχετος, οὗτος ὃ τὸ 
πρὶν 

Τήλεφος αἱμάξας φρικτὸν Ἴάρη Δαναῶν. 
"Μυσὸν ὅτε πλήϑοντα φόνῳ ἐκέρασσε Κάικον. 
οὗτος ὃ Πηλιακοῦ δούρατος ἀντίπαλος 

νῦν ὀλοὸν μηρῷ κεύϑων βάρος οἷα λιπόπνους 
τήκεται ἐμψύχῳ σαρκὶ συνελκόμενος. 

οὗ καὶ τειρομένοιο περιπτώσσοντες ᾿Δχαιοὶ 
φύρδην Τευϑρανίας νεὔῦνται ἀπ᾽ ἠιόνος. 

Αα ῬΒΙι]οβίγαί: ἱππῖον 8. ΠΌΘΙ] τη. Τθοο- 
Θηοβοθηθπιη ππ]}|86 ποόνᾶθ βιρροίθθδηΐ οορίαθ; Ρδα- 
6846 δὰ (4]]15ἐταίθατη, οαἶπι5 ΗΓ ΠΟΥ ΟἾ1πὶ ἴῃ 8- 
ἰοαπο θ4 5ᾳ6ο}}}} 14 τηθηθγαπδοθο απίπασθ ῬΥΪτηδ 
οδριία, 4186 5016 μαθϑί, οἱ ἴῃ νϑίϊιο. 914 βδθο. 10. 
ομαγίαο. ααδίξαου ρυῖτηα οοηίαὐ; 1Πππὶ ἃ. ΠΌΠΟ τὰ 
ΒΙΘΎΕΥΙ ; ῬΙΘΥ απ 6 οὐπὰ 1 ἔδοιπιηὶ; ᾿ἴβατι8 608 τη68- 
ἸοΥθ5 ΔοΟΘηΒῈ1: 

ΔΙΘΠΟΥ ἔφυγα (1). 
9. Νεαϊοδηιβ 81. φ. Τμδυγοηίϑηιβ ΠΙΧ, 44. ν. 

Μαεποίιμβ ὁ]. ΧΙ, 1ῦ, ρ. Ῥαγιβίητι 1696. Ἐ᾿ Τιδπτθη- 
ἰιαπυβ ΕἸΧ, 15. ψ. Ῥατγιβίπαβ 9019, Κῇ. γδίοδητιβ 
θ4. τη. γαίιοαμπιβ 914. 1. οββίδηια δχοορίδ. 

ΤΟοίθυιου ἔδυ]. (2). 
σπ. Ῥαγιβίτι 1098. ἢ. Τιαυγοηϊδηαβ ΠΕΥὦἹ, 20. 

μ. Μοπδοθηβ15 496. τηοῃ. Μομδ θη 515 494. 
ΟΥηη65 ἰοί! οο]] δὲ βαπί. 
Τη41665 {γ65 ΤηϑϑΎδ, 6Χ Ῥδυίθ ΠΟΥῸ5 ἔθοὶ, δίατιβ 

Θαχη, 61 διοίουτιπι δὲ, δαϊθοίῖβ ἰοοὶβ ΒΟΓΙΡΊΈΟΥΤΙΠῚ, 
ἋΣ οατη ΡΠ οβίγαίθιβ σοι ρδυδηΐαν, δαχὶ; ΗοΙηοΥ!- 
ο85 ΟἸΐδίϊομθβ ἃ ΟΥ̓ θβίθυτηδηηο ργδϑίθυἴα5. 5.61] 115 
ὩΟΐΔΥΊ. 

Ιῃ δοάθῃι ἱπᾶϊοβ βϑϑρῖτι5 ρυδοίαίοηιθυα (Ρυαθί) 
ΘαΠΠοπ5Β ΤΌΘ 515 οὐ Ῥγοοθιηῖα (Β.) 5 Πρ ΟΣ ΠΩ 
ΟΡΘΥΤη ΟἰΐαΥ]. 

ΘΟΡΙΡΒῚ Ηρ θ!θοραθ ΧΧ αἴθ Μίοηβὶβ Οεί, 
ΜΌΟΘΟΘΟΙΧΧΊ. 



ΑΌΝΘΤ ΑΙ ΟΕ 

1, [ΧΚ ὙΙΓΑΒΚ ΒΟΡΗΙΒΤΑΒΌΜ. 

ἿΝ 

1, 10. ἔο: οὐ καὶ πατέρων. 2, 20. ᾿Ζλκμεών ὙΥ δβίοτ- 
τη. 8, 0. ἀπὸ Αἰσχίνου. ἀὰᾶθ νϑυθα ἀΐνθυβο ἴοοο 1 ἴῃ 
οοὐά. 1 οἱ 2, 8 ροβῖία βυιῃῦ, πὰπο ἰποῖπϑὶ. 11, 1. ἐπὶ τῷ 
ἀώρῳ. 2. Ὁ. ἘΠ ΝΞ: 208, 10. ὅσα ἐπὶ ἀώρῳ κλαίουσι. 
ἐπὶ τῷ λήρῳ. 1, Η, ἰ. ἐπὶ τῶν λήρων. Ὗ. ἐσ πο: ἼΣΗ: 
ὡς -΄ ἀπεσχεδίαξεν 507. κ. πῶς --- ἀ. Ο᾽, Η, ἐ, ΥΥ. 18, 8. 
εὕρετο σ Ρτθίθυ,. ἸεΥ ΡΣ εὕρατο Ξ 17. ἔο: νήσους 
δ᾽ ἐκ νήσων καὶ ἠπείρους ἐξ ἠπείρων. 14, 11. παρῆλϑε -- 
ἐπισκώπτει ἴτιο]. ὙΥ̓ οϑίθυτθδθμη, θβοῖο δῃ τθοῖθ. 19, ΞΞε- 
νοφῶντα ἴνιο]. κ. οἵ. 2, 250, 81....ὄ 8. τ νσοσοτΣ 
μνήσϑην οχοϊάογαπί ἴῃ ἐ. 1ὅ. 10. Καλχηδόνιον ὙΥ̓ Θδέοτ- 
τηᾶπηῃ. Καρχηδόνιον Ὁ, Η, ι. 10, 20. προσγράφωμεν τηᾶ- 
1 ὙΥ δβίθυτπιδμῃ. 11,80. τὸν ᾿4ϑηναίων δῆμον 561. ". τῶν 
᾿4ϑηναίων τὸν ἐπον ς. 18, 29. ἐποίει 5ου. ε. ἐποιεῖτο ς. 
19, 4. ἀπὸ Φυλῆς ἀοθαθυδτα ΓΘΡΟΠΘΥΘ Οαπη Βρῃίοῖο οἱ 
ὙἹοβοϊπρίο. ἀπὸ φυγῆς ς, 20, 29. ὃ ἴπ0}]. «. ἐστὶν αὐὖ- 
τῷ 5867. κ. οἵ. 2, 114, 22. αὐτῷ ς, 21, 2. συντεϑείη 5ογ. κ- 
συντεϑεὶς ς. ἢ ὅ. “Μακεδαϊμονίους 10}. 2 39. 14 9ὲν 
ἴΠ6]. . 10. 15. ἐνεγράφετο 50. Ἀ. ἐπεγράφετο ς. 10. 21. 
μὲν ἴπο]. κ. 28, 9. οὕτω 561. κ. αὐτῷ ς. 26, 4. καὶ 1π0]. . 
0. 19: τοιοῦτος δὴ βου. Υ. τοιοῦτος δὲ. τι, ἢ, ἀ. τοιοῦτος 
ς. 10. 81. ἤγετο 561. -. ἠγάγετο ς. 80, 26. δένδυητοῦ ΒΟΥ. 
(αα αποα ἀροτίθ 56 τϑἕϑεε ῬΉ. 80, 28... νεότητος ς. 51, 
Θ ἀμνησικακίαν --- καὶ ἀοργησίαν οἸ]ΐτη 6Σ μ 5ουῖρβὶ (0). 



ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΒΙΤΙΟΑ. ΧΧΙῚΠ 

82, 28. ὅτε --- διαλέγοιτο Βογ., ὟΥ. ὅτε --- διελέγετο Ο, Ἡ, ἐ. 
99, 9. ὑπεχρίνετο Βογ., Ὗ. ὑπεκρίνατο Ο, Η, ἐ. 88, 28. ὦ 
αὐτομολήσασα 56γ. (εἰνο ὦ αὐτομολήσασα). αὐτομαιδαδι Ξὶ 
30,18. ἔο: ἐνομίσϑη. 51,2. ἐγκατέλεξε δον. (οἴ. 2. 116,21). 
αὐτέχεξε Ξ' 4:, 1. οἰκισταὶ δὲ οὗτοι 5ογ. ὝΥ. οἰκισταὶ Ε Ξ 
10. 16. τῶν ἐν ϑαλάττῃ ᾿, Η, {. 10. 22. ᾿Αδριανείων, Ὗγε- 
ΒίθυΙΠ8 ΠΏ. 48, 10. Ἔτι οτϑίϊο ἔπουῖϊὶ ἀπεϑέξειν σύμφο- 
ρον ἡγεῖτο “. 44, θ. ἐγκατέλεξε Βογ. κατέλεξε ς. ἴ0. 22, εὑ- 
ρέσϑαι ὙΥ δείθετηδττ. εὕρασϑαι ς. 45, 18. ἠστεΐξετο δὲ 
τάδε οΟμἶθοῖ ἴῃ Η., ἀοίπαθ ΡΙΓΟΡοβαὶᾷ ὙΥ δβίθυιπδπῃ. ἠστεί- 
ἕετο δὲ τὰ μὲν ς. 0: 28, ἔο: ὑπ᾽ αὐτοῦ. ἴθ. 29. καὶ οτα. 
5'τ|4. 1η6]. 46, ὅ. ἂν 44. 10. 16. ἀνεβάλλετο. 2. ἀνεβά- 
λετοὸ ς. 48, 12. ἐχπλαγῆναι φησι 50γ. ἐχπλ. ἔφησε. 51, 
18. παριππεῦσαι γὰρ ἂν Οομεί. παριππεῦσαι γάρ ς. 562. 
28. διαμαρτάνουσι μέντοι 5ον., ὟΥ. διαμαρτάνουσι, μέν ει 
ἘΞ. τ. “ὁ ἐκκεκαλυμμένος ΤΠοοά. Ηδγβο. ὃ ἐγκεκαλ, 
Ξ. ἼΡ. 160. οἵ 4ημοσϑένεις τρεῖς 501... ΥΥ. οἵ ϑεσμοϑέται, 
εἷς, 1, οἵ Δημοσϑένεις. ν, οκ, π. ὃ ΖΔημοσϑένης μ, Ἐ.. 
8.) Ἑ. 

51 

ὅ8, 21. ὡς καὶ ἀποδώσοντες. 2. Ρ, 5, Ἑ;, ὙΥ. 
ὡς ἀποδώσοντες. 1, Ἡ, {. ἴν. 25. εὖ ἐπωνομάσϑαι 
ΒοΥ, ἐπωνομάσϑαι. 60, 8. ἐς περίπλουν 5.1. περί- 
πλουν ς. (ΥΥ δβίθυιηδμη τηϑ]} χαὶ περίπλουν σταδίων 
ἑξακιςχιλίων ἐς εἴκοσι σταδίων ϑαλάσσης ξυνελεῖν μή- 
πη 50 Π1οοὲ Θ]οββϑιηᾶ ὍΣ 2, 8. διηρ!ῆοαμῃβ. 60, 39. ὃν 
δ᾽ ἐκάλουν 5.γ. ὙΥ. ὃν “ωδὸν Θ᾿ ΡῈ 1,4. δήμῳ {, 9; 
2, 8, Ἐπ Δηλίῳ ἘΠ, Ἐς, ἐ, ὙΥ. 10. 22. αἶγές τε καὶ ποῖ- 
μναι ΥΥ. εχ Ζοοῦβη ΘΟΥΤΘοίομ 6; 564 τνἱάθ 1, 148, 16. 
αἱ --- νῖκαι ἦσαν κιϑαρῳδίαι καὶ κήρυπες. ο᾽ 289, 28. 
οἵ --- στεφάνων καὶ κηρύχων αἰσχρὰν ἡδονὴν ἀλλαξάμε- 
νοι. 08, 15. χεῖρες αὐτῶν Ἐ, Η, ἐ. 10. 16. οὐκ ἂν ταᾶ- 
11 τὸ ΠΕ κ (151 ἔπουῖ ἐπρον ἘοΣ ἀν). τν. 258. γρά- 
φεται αὐτὸν φόνου ὙΥ. εχ Ο. ργδοίον τ, ἢ, β. γρ. αὖ- 
τὸν τοῦ φόνου. ππᾶθ ἴάρη ἴῃ Η, ἐ. 67, 12. 5ουῖθο 
τυραννευομένων οΧχ π8ι Ῥἢ]]. 69, 28. 501. Κηφισιὰν. 
10, 8. παρ᾽ ὁποτέρῳ τρέφοιτο. Ἐ, οἱ νΘ, ἴδ (παρ᾽ ὅτῳ τ΄. 



ΧΧΙ͂Υ ΑἈΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. 

παρ᾽ ὑποτέρῳ τρέφοιτο ἄν ς (Ὑ). 10.21. λέξεως τε καὶ βη- 
τορξίας 507. ΠΌΠΟ ἈΚ, ἴπ ὑ. λ. τὲ κ. ϑεωρίας οοπΐθοὶ. λ. τι καὶ 
ἱστορίας ς. 17, 28. μετακληϑεὶς 50γ.". καταλληϑεὶς ς. 18, 
82. ἀναβλέψαντος β. ἰ. ἄνω βλέψαντος ς (7). τίάε 1, 
126, 18; 161, 20.---79, 80. ἐπικόπτων Μαϊοδβῖιι5. ὟΥ. 
ἐπισκώπτων ς«. Ὁ. 92. διαβαλεῖς Οοθοί. διαβάλλεις ς. 

82, 14. οὗ δὲ καὶ οὔπω 58εν., Ὗ. οἵ δὲ καὶ ὀκτὼ ς. 81, 
90. οὐ γὰρ ὧν παρεῖναι τὰ, ο. οὐ γὰρ παρεῖναι 5. 
88, 18. τὸ δι᾽ ἀνδρὸς τοιούτου δὴ ἀνοικισϑῆναι 807. τὸ 
δι᾿ ἀ. τ. διανοικεσϑῆναν ς. ἴθ. 28. ἐκπονεῖν αὐτὸ β, 2, 
8, Ε΄ ἐκπονεῖν αὐτὸν ς. (Η, 1, Ὑ). 91, 4. σπαραάγματ᾽ 
ἂν εἴη 5807... σπαράγματ᾽ εἴη ς- ἴὉ. 81, ὅπότε καϑ- 
ἰσταιντο ἴάτὴ ἴῃ πο. οὐ. Ρ. 42 οοιτοσὶ, ἀοῖϊπαθ το- 
1αὰϊ χκαϑίσταντο ἴῃ. Η, ἐ; ἄθῃπο οογγαχὶν Υ. ὅπότε -- 
καϑίσταντο ς. παρ᾽ αὐτῶν 501. κ. παρ᾽ αὐτοῖς ς. 90, 
21. ἀπαγωγὴν 561, κ. ἀναγωγὴν ς. 98, ὁ. μετεῖχε δὲ καὶ 
βου, χαὶ μετέχων δὲ καὶ ς (Ὑ.). 99, 1. παρέτραγε μὲν 
50}. παρέτραγεν ς (Υ.). 101, 1. καὶ ἃ μὴ ἐπεφύκει 5ο0γ. 
κἂν μὴ ἐπεφύκει ς (Υ.). 10. 22. ἔο. ἐνσπουδαζομένης. 
102, 28. τῶν πάλαι σοφῶν οονΐθοϊς ΝΑ] κθηδου. ἰὉ. 92. 
οὐ βαρὺς ἦν 56γ. «- οὐ βαρὺς ς. 108, 11. ἐκπεσεῖσϑαι. 
2, 8, 6, τη. ἐχπεσεῖν ς. 107, 2. Σώτηροι 5ογ. διαοίουθ 
Ο. 6] Τηβου. Βοθοί. 198. Σωτῆροι ς. 108, 26. ἐγκα- 
ταλεκτέα 5εγ. καταλεκτέα ς. 110, 10. Ρουφινιανός 507.; 
ΥΥ. Ρουσινιανὸς ς ({). 112, 27. ἀρχιερεύς 5οτ., Ὑ. ἀρχ- 
ἱερέως. 1. ἀρχιερέων 2, 8, Ἐ-. 29. λειτουργησίαν ΟἸδαν. 
ἀλειτουργησίαν ς. ἴο. λειτουργίαν. 118, 11. ἔο. ἅπασιν 
Ἀ, 121, 20. ἀνειπόντες ἐς Δαα!αϊ κ. --- ἴὉ. 232 οχοϊαϊ 
ὡς δὲ οὐχ ὑπεδέξατο (86. τὰς λειτουργίας) κ-. 10. 27 τηᾶ- 
118 δι᾽ αὐτῆς παρὰ τοῦ βασιλέως ἐς 99. γα καϑῃηρη- 
μένον  α]Ἰϑβῖτβ, Υ. καϑήμενον ς ({). 194. 2ὅ. ἴο. ἡμῖν 
καὶ κ. 126. 29. ἐπαίδευε 507. 5. ἐποδ τὴ Ω: 

2. ἹΝ ἩΒΒΟΙΟΌΜ. 

128, 1. Ἴων εἶ, ξένε 50. Ἴων, ὦ ξένε ἢ, Ὑοδίου- 
τη. Ἴων ὃ ξένος ς. 180, 14. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽. ὦ Φοῖ- 
νιξ 50γ. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽, ἔφη ἔ. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ «. 180, 10. 
7 ἀδικοίην ἂν Βοϊδδοπαᾶο. ἀδικοέην ἄν ὙΥορῥοτεϊοματῖ: 



᾿ ἈΑΘΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΒΙΤΙΟΑ. ΧΧΥ 

ἢ ἀδικοίην ς. 1817, 0. πῶς γὰρ Ηθτομον, γϑοίθ, αὐ νἱ- 
ἀθίαν. πῶς γε ς. 10. .30. διήειν ἂν Βοϊδβοπηδᾶθ, ΑΝ. 
διήειν ς. 189, 18. ὃ “Στιρεὺς Βιπάονῇ. 141, 28. τοῦ 
μετοπώρου 56γ., τὸ μετόπωρον ἘΣ 145, 28. αὐτὸν νϊάοίατ 
ΘΧΟΙ 1556. 146, Ὡ, ἐς ὃν ἐστιν 5ογ. ἐς ὃν τείνει ὙΥ οβέϑυ- 
Ιηϑπη. ἐς ὅν τι ς. 147, 1. νίκην ἴπ0]. κ. (ο]ῖτα ᾿πο] 5] 
περί). 10. 17. νικήσοι 86.γ., Ὗ. νικήσει. Ξ. 10. 19. λέ- 
γεις ΥΥ Θβιθυιπδμῃ. Ρ. 90. ξυντιϑέντες. ἐπ᾿ αὐτῷ 586γ. ". 
ξυντιϑέντες αὐτῷ 8 4.9. 10. λοιμὸν ἐρύκειν τοῦ ὄρους 

Βο. ἃ. λοιμοῦ ἐρύκειν τοὺς ὅρους (ὄρους ΤΣ ΞΠΣ 
24. εἶναί τι Βοϊββουδάο 6ΧΣ οοα. β. ὙΥ̓ὀδίθυδμῃ. 
εἶναί τε ς. 10. “82. ὁρῶνται. ὦ Φοῖνιξ. 56γ., ὙΥ, 
ὁρῶνται, ἔφην. 1650, 81. τὸν τόπον δαί πὶ ααἰὰ 
Θχοίαϊε απίθ οὗ ἐποίμαινον «. 1561, 30, ἔο. ἐπισπᾶσϑαι. 
151, 10. ἤσϑετο 2. [ονίαβ56 ὃχ ἘΠ Επς τα τιτα παΐατη οϑὲ 
δι. 158, 24, ἑἕρμηνεύοι τηα]ϊ: ὙΥ δβίθυηδπη. 169, 24. 
λιποϑυμῆσαι 861. λειποϑυμῆσαι ς. 101, 26. ἴο. ὁπόσα 
κατ᾽ εἰρήνην ἐστί. 108, 1. καὶ ὡς ἀνεπήδησεν 5061. καὶ 
νης. ε: 10. 21. ἐξῃρήσϑω δὴ 501. 6ΧΣ 2. ἐξηρήσϑω δὲ 
τ(γ»8). ἐξῃρήσϑω δὲ καὶ ς. 164, ὅ. ἐποιήϑη 50, Κ, ἐξε- 
ποιήϑη ς. ἡ σοφὴ 561. -. σοφή ς. ἸὉ. 26. ἐν αὐτῇ τῇ 
Ἰ᾿Ἰϑάκῃ 507, Ῥδυ τη Ῥγο]]ουθτα βϑοπέαβ. αὐτῇ 19. σ. ἐν 
τῇ 119. ἰ, Ὑ. 167, 18. ἀποκρεμάμενον. 2. ἀποκρεμώ- 
μενον ς. 108, 2. ἐκβάλλῃ. ϑ, 4. ἐκβάλῃ ϑ να, ΠΥ ΒΣ 16: 
Νέστορος ἴο. ἀο]οπάπιη. 10. 16. γενομιέσέλθι: σ: Ρτδθίου 
δ. νομισϑῆναι σι, ὑ. 111, 10. τόξα ἴπο]. 172, 18. στέλ- 
λειν 807. οἴ. Αρρομά. ᾷ. ΕΟ: ἔστελλον τὲ: 119; 19: 
ΡΙο, ἐς βασιλέα ΘΙΤΌΤΘ ἐς πόλεμον ἰγγορϑὶν ἴῃ ἐ, 177, 18, 
αὐτὸ τὸ πάϑος γ. αὐτό τε τὸ πάϑος Ξ' 178, 12. πραύ- 
νοντι καὶ ἐγείροντε ἔ, τι. πραύνοντί τε καὶ ἐγ. ς. 184, 
18. ταῦτα οτη. ἢ, Ὑγεβίθπθδπη, ἴθ. 322. ξξωτο, κὴ ἐδ 
5807. ἐξῳχκοκοδόμητο ς. 185, 29. τὸν πάνσοφον (Ὁ. τὰν 
πάνσοφον Ὠίοραποβ Τιδοτὶ. Π|, 44. ὙΖοίζεβ δὰ Τ,γοο- 
Ῥῇσου. 1097. 0]. Βοϊββοπδά. βθοῦη άπτη Υ ΔΙ Κοιδου δα Εν. 

ΟΡΒοϑηῃ. 521, Τιαέυρ. 190. τὰν οὐδὲν αλγύνουσαν ΟΙτ χὰ 
10. 81. καὶ ἴηο]. 190, ὅ. ἕο. καὶ ἡδίω ἐκείνου κ. 199, 
12. ἀπαχϑῆναί τε ΥΥ δβίθυτπδημ. ἀπαχϑῆναι δὲ Ξ' 10. καὶ 
οἷα πέρα 5εγ. καὶ πέρα ς. 194, 2606. ἔτυχέ μὲ ἡρηκώς 
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βογ. ἔτυχεν ἡρηκώς ς. 196, 1. ἐπῆλϑε 5ογυ. κ. ἦλϑε ς 
περὶ ἴπ6]. κ. 196, 7. αὐτὸν ἴπο]. κ. 10. 28. οἶμαι οτη. 
ὙΝ οβδίθυϊωδηῃ. 198, 80. ἀπολογήσεσϑαι 50γ. τ. ἀπολογή- 
σασϑαι ς. 200, 80. ἔδωκεν 2, Ἐ;. δέδωκεν ἰ, ὙΥ. οΧΣ 1, 
9. δ᾽ ἃ, πε 301... 29. εὕροντο 10. α Ὁ: πὸ Υ͂. εὕραν- 
τὸ ς. 204, 20. τιϑ]τη γιγνώσκει. 2006, 7. μέγα ἴπο]. 
208, 80. Θχοϊαῖββθ νἱἀθίατ βαῖνε ϑεά. 210, 82. τὰς δ᾽ 
αὖ Ὑγεδίθυιπδπηῃ. 22, 1. τὴν δ᾽ αὖ ς. (ρὰς μὲν --- 
τὴν δ᾽ αὖ ΟἹ. 211, Ὁ, ποόπηρ οὐδὲ ὀφϑέντες Ὁ 1ἴΌὉ. σώ- 
ματος 100]. κ. “212, 1. βίβησιη Ἰδθοῦπδθ ροβὺ Ἰλίῳ (() 
δαοίοτο ῬΥΊΘΙ]ΘΤῸ αὐ οτι Ἐχινάδων τε ἘΠΒ. Ἐχινάδων { 
βϑοπηάπθπτῃ (ὐ. 10. 12. “ξυμπάσης δὲ 80γ. οχ ], Ρ, ὃ; Ῥ. 
ξυμπάσης δή ς. 10. ὁπόσην εἶπον ἴπο]. 81. εὔξεινος 
βογίαϑϑθ ὃχ ρορία ἥἤυχιί. 218, 80. σοφοῖς ἀ 6] νου πη. 
214, 9. [ο. κρεμαστὸς ὅδ᾽ 21, 8. νἱἀοίαν Δ ψαϊά δῃΐθ 
κατὰ τ. ν. ΘΧοΙα1586. κ. 10. 28. προσέβαλλεν αὐτους 507. 
Ἀ, προσέβαλλεν αὐτοῖς ς. 2117, 217. τὸν ἱππαγωγῶν τρό- 
σον 861. Ἐκ, τὸν ἱππαγωγὸν τ Ξ 

95.ϑ|ὕἵΝ ΝΕΒΟΝΕΜΝ. 

220, 60. ἔο. ϑαλαττεύουσι. 221, 12. Ἰαουηδιη Πἴὸ 
ΤΩΔΡΊΔΠ 6586 ΒΌΒΡΙΟΔΥ ᾿ἰοοὲ. 222, 20, βομβώδη πῶς 
ἠχεῖ 5ογ. βομβῶδές πως, οἱ Ῥ. βομβεῖ πῶς Ἐ;. 10. 21. 
μὴ ϑαρρεῖ μὲν δὴ 561. μὴ ϑαρρεῖ ς. ἴὉ. 28. μὲν δὴ 
ἴη01. κ. 228, 2, ἴο, δήπου. 21. ἔχοντες καὶ ααᾶ. 10. 
ἐλεφαντίνας 56γ. ἐλεφαντίνους ς. ροβδὺ διϑύρους Θχοῖαε- 
τι ἀνεφάνησαν, 5ἶνα προῆλϑον. 

4, ἹΝ ἘΡΙΞΤΊΠ,ΑΞΒ. 
ς 

225, 1. μειρακίῳ ς. ἢ ὀρϑὴ Τουρία5. ὐρϑή ς. πο- 
ϑητή 1. πορϑητῇ 2, --- ῶ. τῷ αὐτῷ. 8. τῷ αὐτῷ. 21. 
ἀπέδυσε 5ογ. κ. ἀπέλυσε ς. Ὲ τῷ αὐτῷ. 296, τ ἀοῖΣ 

ματος μὴ στεφανώμεϑα. φεύγωμεν 2, ἘΜΒι ὅ; τῷ αὐτῷ. 
0. μειρακίῳ. 1. τῷ αὐτῷ. 1, μειρακίῳ. 2, 92. ὄνειδος, 
ἐπειδὴ ΒΌΡΡΙΟΥΙ “. 997, 10. πενία γὰρ οὐκ ἔστιν ἔγ- 



ΑΒΘΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. ΧΧΥΠ 

ἀλημὰ διίθ ἄπιδε πρὸς τὸ ϑέατρον οττοτο ἴῃ {, Υ͂. Τ6- 
Τοίατη οβέ. οἵ. Ε-. ΜΊΠΟΥ 1. ο. ρ. 7ὅ8. 8. τῷ αὐτῷ 1. 
μειρακίῳ. Ὡ. 28, τῶν ὁδοιπόρων Θχοῖαϊς ἴὰ ἔ. 98, 6. 
φιλία οἵα. 2, ΕΒ, ἴπο]. 24. τοὺς δὲ --- αἴϑεσϑαι Βοῖθ: 
βοπμδάο. τοὺς δὲ --- αἰσϑέσϑαι Ἡοτηβίοτπαϊ5. τὸ δὲ --- 
ἔσεσϑαι ἢ, ἘΣ. 21. ᾿“τύμνιος εἶνο ἔάτυμνος οοπϊ. Βοΐδ5- 
βοηδάθ. 9. τῷ αὐτῷ. 1. μειρακίῳ 2, ἘΞΒ. 10. ἰάδτῃ τἰ- 
ἐα]π5. 290, 8. εἰ δὲ καὶ νὺξ γένοιτο ὙΥ̓ οβίοττηδηη. τηδ- 
1πι ἐὰν δὲ κ΄ ν. γένηται. 106, 229, 31, ἔμπορός τις 
ἔλϑω 507. ἐμπορός τις ἐλϑών Ο. 32. κἂν καϑῆσϑαι 
Β0Γ. καὶ καϑ. ς. 11. τῷ αὐτῷ 1. μειρακίῳ 2, ἘΞΒ. 12. 
τῷ αὐτῷ Ἐ, τ. μειρακίῳ αβ. γυναικί 2, ἘΒ. 280, 29. 
φλογίξεσϑε ΖδθοΡμ. λογίξεσϑε ς ({, Υ7.). 18. τῷ αὐτῷ 
1. μειρακίῳ 2, ἘΒ. 1806. ϑᾶττον εὔξαι ΠΊ, 0, Ὗ. 14. 
τῷ αὐτῷ 1. μειρακίῳ 2, ἘΒ. 282, ὅ. ἐκ σαρκὸς καὶ 
αἵματος 5.61. ἐκ σαρκὸς ς (δἰς ΒοπΕΙ͂ΟΥ; ἐξ ἀέρος Ἐ::). 
29. ὅσον --- καὶ 46]. Ε. ΜΊ]ΘΥ, το] πθηβ βθοῦπ δ 
οαϊεϊοηΐ σοῦρα χαϑάπερ πυρὸς δρμὴ σβέννυται. 1δ. ἔ- 
τέρῳ 1. μειρακίῳ τβ, 2, ΕΒ. 16. καλῶς ᾿, τ, Β. κάλ- 
λος ς ((, 7). 20. σαφέστερον Β, τ, σπ. σαφέστατον ς 
ἘΠ 1} .10. «τῷ αὐτῷ 1. μειρακίῳ ε: ἐτ 299, 10. 
γαυρότερος ἵππος 56γ. ἵππος Ξ (Δ τῷ αὐτῷ 1. 
μειρακίῳ πβ, 2, ΕΒ. 18. ἑτέρῳ 1: Ἄρλδι πβ. μειρα- 
κίῳ ἀνυποδέτῳ 2. μειρακίῳ ἀνυποδήτῳ ἘΒ. 28, 4. ὦ 
γῇ φιλήματα ἐρηρεισμένο γϑὶηΐ Βοϊξβοπδᾶθ, ΜΊΠογ. 19. 
πόρνη Ἡ, τ. γυναικὶ πόρνῃ τ. Ο. μειρακίῳ πόρνῳ 2, ἘΒ. 
28. ἐκ. με ἀρ. 5ογ. ἐκ. μὲν ἄρ. ς. 20. τῇ αὐτῇ Ἄ, τ, π, 
σ. γυναικί πβ, 2, ἘΞΒ. 21. ἑτέρα γυναικί Ἐ, τ, π, δ. γυ- 
ναικί αβ, 2, ΕΒ. 2896, 06. τί λαμβάνεις. 1. τί λαμ- 
βάνῃ ν, τ, ΥΥ. τί οὖν λαμβάνῃ 2, ἘΒ. 10. ἄνϑος 
-- οὐκ ὄν 5ογ. -. ἄνϑους τα κι ὄντος ς-. 29. τοῦ- 

τον φέρων, ἔσῃ ΜΠ]ον. 22. τῇ Ἐπ 1: γυναικί πβ, 2 ̓ 
ἘΠ. 2357, ὅ. οἷαι πρότερον Ρ» ἢ Ὗ. 29. ἑτέρᾳ γυναικί 
1. γυναικί αβ, ἘΠ. 16. πρὰς τὸ βέλτιον Ῥ,; ΒΒ. ἜΗΝ 
24, τῷ μειρακίῳ (ϑἰο) ᾿ τὴ τ, σ΄, σ. μειρακίῳ πβ, 2, ἘΠΕ, 
288, 6. σου συγχέουσα τὴν --- χάριν Ἡ, ὌΝ Β. σοι 
συγχέουσα τὴν --- χάριν ς (ἰ, ὙΟ). 11. τὴν ἅλα δῖαν 
Οοδεί. τὴν ϑάλατταν Β,, τ, π, Ο, 2, Ἑ-. τὴν ϑάλατταν 
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ἡδεῖαν ρ, ἃ, Β, ἐ, Ὑ΄. ὅτε ταράττεται 561. κ. ὅταν τα- 
ράττηται ς. ἴὉ. 22 οἱ 28. ἀπεστράφης Ῥ, α, πβ, 2, ἘΒ. 
ἐπεστράφης ς (ὟΥ. 28). 26. ἄλλῃ 1. γυναικί αβ, 2, ἘΠ. 
27. μειρακίῳ ΟἍ, ἘΠ. 289, ὅ. τῆς τῶν γεωργῶν ἐπιμε-. 
λείας Ῥὶ ἴῃ τὴρ, Β, ὙΥ͂. βυθ]αία, αἀπᾶπι βουϊρίοσ απδθϑὶ- 
γὶδ, ΟΧΥΙΊΟΥΪ ἤρατα. πολυωρίας οἰίζαὶ Τιπαοχί ἴῃ ΤῊ68. 
.Υ. Ὁ. 8. καὶ ῥυπῶν ἀδοδὲ ἴῃ 2, ᾳποᾶ Πΐο ᾿ποῃθ0. 

10. τοῦ ξώου 1ηο]. 19. ἡ βαφὴ 9860}5. καὶ βαφή ς 
(2, Ἐ:Β.). 80. τὸ χοσμήμασιν ἐπανορϑοῦσϑαι ΜΊΠ6ν. 18. 
γυναίῳ τινι 1. γυναικί ἃβ, 2, ἘΞΒ. 240, 12. ἥκοντα 
ὩΌΠΏΟ ΒΌΡΡΙΘΥΙ 5. (ο]τα ἐκβάντα. ἴῃ Ὡοίϊ8) 951. μή τις 
801., ὟΝ. εἴ τις ς. πῦρ ἐναῦσαι οὐκ ἐθέλοντα 5ον. πῦρ. 
οὐκ ἐναῦσαι ϑέλοντα Βοῖ55. πυρὸς οὐκ ἐναῦσαι ϑέλοντα 
ΟΙ. πυρὸς ἐναῦσαι ϑέλοντα Ο. 29. γυναικὶ πόρνῃ 1. 
γυναικί β, 2, ἘΒ. 241, 2ὅ. ϑυραυλίαι ῬαΠΚΟΩ δὰ 
ΓΙ ΘΌΙΩ 145, ΒΝ ϑυραυλικὰ ἘΣ 80. ἑτέρᾳ Ἵ» γυναικί 

γ. γ5 αβ. γυναικὶ ὑπάνὸφῳ 2, ἘΒ. 81. πόρνῃ γυναικέ 
1: γυναικί πβ, γ, 2. ἘΠ. 82. γυναικὶ καπηλίδι 1. γυ- 
ναιπέ πβ, σα, 2, ἘΒ. 58. τῇ αὐτῇ Ο. γρτδοίου υβ: γυ- 
ναικί. 84. γυναιπὶ πόρνῃ 1. γυναικί πβ, σ, 2. τῇ αὐτῇ 
ἘΠ. 248, 10. κάει βου. κάεται ς ({, .). 9ὅ. τῇ αὐτῇ 
ἴω ἐπέ τβ, 7» 2, ἘΠ. 86. γυναικὶ ἑτέρᾳ 1. γυναικὶ. 
τ|8...}» 2: τῇ αὐτῇ ν; ΕΒ. 244. ὃ: φοβεῖς ὟΥ. ὃς 2, 
80 Ὁ Ἑ Ὴ ῬΗῃ. ἴῃ 64. 1 ᾳποαπθ ᾿ΐᾳ ΒΟ. 051588. φύβος 
1..1...18. τὸ αὐ. δχ.)γ, 2, -. :3 ΘΗ ΔΡ. 1 ππτι ἢ τῆ: 
αὐτῇ Ο. ργδϑίου πιιβ. γυναικί, 88. τῇ αὐτῇ ἵν γυναικὶ 
πόρνῃ 2, Ἐ]|Β. πόρνῃ 7 πβ. 245, 20. βασιλείων ὁοοΥτ. Β. 
ὃχ ΕἸ, βασιλέων γος πὰρ} ΨΥ ς ΘΕ ΓΙῸΣ αἰσχυνθῇς» Ἐ 
διίθα 46]. ἐχόντων. ἜΘΕ πᾶσι σεαυτὴν παρέχεις 507. . 
σεαυτὴν παρέχεις ς. 89, τῇ αὐτῇ Ἦ, τ, ν, π, ο. γυναικί 
γ, ἢ, ἘΒ. αταβ ᾿πβουϊρέϊοηθ οατοί. 246, 7. Ἰοοὰβ ἴπ 1 
ἸλΔΉΟῖ8 ΘΧΣ 245, 22 ΞΌΡΡΙ]Θμάπβ οβϑῦ; ταδῖθ ΟΥΩΪΒῚ Ἰδοῖ- 
Ὧ86 βῖβμα Ῥομοσθ. 26. “μηδὲ γράφειν φυγάδα ἀνέξῃ, 
μηδ᾽ ἐπίνευε φιλοῦσιν. οὐκοῦν --- φύσις ΤΑ ἢ μηδὲ γ. 
φ. ἀνέξῃ, ἀλλ᾽ ἐπίνευε φιλοῦσιν. οὐκοῦν --- φύσις. ΒΒ; 
ἰ, ὙΠ. μηδὲ γρ. φ. ἀνέξῃ; οὐκοῦν -- φύσις. ἀλλ᾽ ἐπί- 
νευε φιλοῦσιν 50γ. Ἐν 29. οὗ τὸ λαμπρὸν ἐν τῷ ἀλόγῳ 
τῆς δυνάμεως 8ογ. οὐ τὸ λαμπρὸν ἀλόγω τῆς δυνάμεως 

ἷ 
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ς (ε, Ὑ.). 247, 2. καὶ γάλακτος ἀιιΐο ἀλλὰ Θχοῖϊαϊξ τηθᾶ 
οα]ρᾶ. 40. τῇ αὐτῇ Ἔ: Βερενίκῃ ΕΒ, 41. ᾿᾿ϑηνοδώρῳ 
1, ΕΒ. 42. τῷ αὐτῷ 1. ᾿Επικτήτῳ ἘΒ. 48. τῷ αὐτῷ 1. 
᾿Δἀᾳστοβούλῳ ἘΒ. 44. ᾿4ϑηναίδι Ο, ἘΒ. 486. Διοδώρῳ 
Ο, ἘΒ. 46. μειρακίῳ Ο, ἘΠ. 41. ἑταίρᾳ τινί Ἔ,, τ. 
πόρνῃ ν. ἕτέρα τινι πῷ. γυναικί γ, 2, ἘΒ. 248, 160. 
«Αἰγαίωνι 586ν. ἀγριῶντι ἹΕΣ ὀγρεύοντι ἘΠ. 10. ἐπὶ 
ϑάλατταν ἐλϑοῦσα συνεπλάπη 507. Ἐ. ἐπὶ ϑάλατταν συν- 
ἤγαγεν ς. 48. ἑταίρῳ τινι Ἔ, τ. μειρακίῳ ΕΒ. 49. τῷ 
αὐτῷ Ἡ, τ. Νέστορι ΕΒ. ὅὅ0. τῷ αὐτῷ Η, τ. γυναικί 
γ9 2. μειρακίῳ ἘΠῚ. 51. Κλεονίδῃ φ. πόρνῃ τ. γυναικί 
Ἐ.: ΒΒ, Τὶ οἵη. ἴπβοσ, 249, 28, εἰ καὶ κάλλιστον 506γ. 5. 
εἰ κάλλιστον «. 234. τοῖς αὔοις 5εγ. κ. τοῖς ἄνοις Οὐ. τοῖς 
ἀνϑρώποις ἘΒ. τοῖς ἄλλοις Ὑ. ὁχ τηθᾶ οοπ].; 1Ιάθιη ἀβ 
ἀνέμοις οοσϊίαθαί. δ2. Νικήτῃ φ: {, Υ. 82. τοῦ καλ- 
λους 501. «.- τὸ κάλλος ς. 280, 2. εἰ μοι ϑολώσεις οἱ 4. 
ὀφθαλμῶν δμήτειραν Ὑ. οχ α. Ηδιητπαππὶ οοπίθοίαγα. 
89. γυναικί τινι Ἄ,, τ. γνναικί ἘΞ). ὅ4. μειρακίῳ Ἐ,, τ. 
γυναικί 7» 2, ἘΠΒ. 250, 18. ἐφῇς βου. (ΥΥ.). ἀφῇς ς (Ὁ). 
ὅ5. ἑταίρᾳ γυναικί Ἐ, τ. γυναικί γ, 2, ἘΞΒ. 22. τὸ πυρ- 
οὖν ὝΥ. οχ γ, 2, ΕΒ. τὸ πῦρ 1, ἰ. 24. οὔτε δόδα ὝὟ. 
οὐδὲ ῥόδα ΕΣ 90. μελλήσεις 507. Ἂν: μελλήσαις ς. ὅθ. 
μειρακίῳ γ, 2, ἘΞ. ἑταίρῳ τινί ε5ὲ ἴπ Β, τ απίθ ἦν 
ἄρα πάϑος (251, 4), ἀπᾶάθ ἰπίεαπι Βαθοὲ 6ρ. εἱ ἐρω- 
μένῳ τινί ἀτιῖϊα πῶς σοι, 351, 1, αποα Πῖο πὶ 86Π86- 
Ἐδὲ 9. εἰ μή τὸ 2, ἘΠΡ. εἰ μή τοι Ἐ, Τὶ δ, ἕ, Υ. 4. παρ- 
εἶδεν ΒαΡΡ ον κ. 18. σπάσῃ 2, ΕΒ. ἁρπάσῃ 1, ἰ, ΥΥ. 
51. πρὸς φιλοῦντα ἘΣ  Ύ μειρακίῳ ΣΕ ΟἹ 9Ὲ 98. εἶτα 
ὙΥοβίοστηδππ, εἰς ἃ Ο, ἘΞ. καί ἐ. ὑετῷ εἰς ἐρώμενον ν. 
μειρακίῳ γ. 2, ἘΒ. 59. γυναικί γ. 2, Ἐ]ΞΒ. 60. γυναιπὶ 
καπηλίδι Ὁ, ἘΒ. 61. γυναικί (, ἘΠΒ. 602. τῇ αὐτῇ γ, 2, 
ἘΠ. γυναικί 1. 254, 7. ἐλλιπῶς Οοβοί. ἄλλῃ πως ς. 
9, ἢ καὶ 807. . καὶ Ξ (ἐπεὶ ὙΥ δϑίθυτηδηπ). κἀγὼ σέ Οο- 
Ρεῖ. χὰὶ ὡς ς. 08. γυναικί Ο, ἘΒ. θ4. μειρακίῳ γ, 2, 
ἘΠΒ. γυναικί Ὁ. 255, ὅ. τέθνηκας γι, ἐ. θ6ὅ, 66, 67, 69, 
10, 12, 15 ᾿ῃβουϊρίομ 5 οομϑοπέϊμπιηΐ σαπ ποβίτα ἴῃ ᾧ, 
ἘΠΡ. 68. μειρακίῳ ο5ὲ ἴπ ΕΣ, Τ1 ΑἸ ἱρετιανῷ ἴθ ΕΒ. 

18, 260, 18. ἐβάσπηνεν, εἰ καὶ σφόδρα ἐνίοις δο- 



ΧΧΧ ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΊΟΑ. 

κεῖ τοῦτο 7 40005, ὟΥ. ἐβάσκηνε, κἀν σ. ἕ. δοκῇ τοῦτο. 
ΞΡ ἀπεῖχε 6ΧΣ ρ. 2118 Ὕ. ἀπέσχε ς (Ὁ. 1Ι΄ϑιη οοά. 
267, 8. κατὰ Γοργίαν παθεού οἱ 26, οὐ λέγω, αἰτοῦϊατα 
βΒραπρηίθ ὙΥ., 564 αἰΐοσο οθυΐθ Ἰοοὺ Ὡ1Π1] τηπίδυθυίτση, 
ααΐα ΟΧΥΙΠΟΙΟΏ Οαρίαβθβθ ϑβουρίου νἱάθίασ. 258, 17. 
παρηγμένων. Ο, Β. προηγμένων ΑἸάτπ5 οὐ ἘΠΥ͂. 18. 
τοὺς κύκλους (, Β. κύκλους ΑἸάπ5 οἱ ΕΠ, 27. φρά- 
ξωμεὲεν τηδ]ϊτη πῆ οατη ΒΟοΙΒβοηδάο. 

ΤΙ] σῖη ἸΠΒΟΥΡ51 οΟ]1τὰ Ερ᾿βέ}15 δαϊθοΐδτη 415- 
βουξαξίομθη 28, 90---200, 50. 

259, 14. χρόνῳ ἁλωτά 8εγ. ἁλωτά ς. 21. τῆς ἴηο]. 
200, 10. ἀνθρώπῳ Βομί]6γ. ἄνω Ο. 10. τὸ δα. 16. 
περιωπήσαις 56γ1., Ὗ. περιωπήσοις ς. 

δ: Ν ΟὙΜΝΑΒΤΙ ΟΌΜ. 

9381, 8. νὴ Δία γ᾽ ΜΥ. 4. ὅση Μ, Υ. ὅ. στρατιὰν 
Οονοὶ, Μ. στρατείαν ς. 6. πλαστική Ὁ. ἐς ἐκείνας ἀπο- 

κείσϑω μόνας. Ο. ἐκείναις ἀ. μόναις ὍΜ. 10. καὶ κυ- 
βερνήτην Ὁ. δὲ καὶ κυβ. Οονεί. 11. συνίησιν Οοθεί. 
σύνεσιν ΟΜ. σύνεσιν ἔχει ϑαιρρεθ. συνέσεως 1). ξυν- 
σεως Ὗ. οἵ. ῬΒΠΟΙΟΡ. Χ ΧΙ, 238, 18. σοφίαν Ὦ. σο- 
φίας ΟΜ. 14. λέγωμεν ΟΠ). λέγομεν ΜΥ͂. ξυντεϑῆναι 
ὮΨΥ. ξυνϑῆναι Ο. ξυνϑεῖναι Μ΄. Ἱπποσϑένεις Τ,Χ. Πολυ- 
δάμαντας Ὑ. Προμάχους ὮΥ͂. Πρωτομάχους ΟΜ. 21. εἶδε 
Ν-22. Ἰπέουρα ποῦ οποῖη ἃπΐθ μεταβέβληκεν οτα. ὌΜΥ. 

202, 2, ἔχϑεσϑαι 1). 4. ταῦτα οτα. ΝΜ. ξυλλαβέ- 
σϑαι 0. ̓ ἰάθη Ῥοβίπ]αι Μ. 7. ἀϑληταὶ ἡττῶνται Οο- 
ὑοῦ. ἀϑλ. λείπονται ΜΆ. 9. σχῆμα Οοθοί, γ. καὶ τὸ 
ἐς δένδρα δὲ αὐτῆς ἧκον Οοθεί. καὶ τ. Ἔ ὃ. ὃ. αὐτοῖς 
ἧκον ΟὟΜ. καὶ τ. ἐ. ὃ. ὃ. αὖ ἧκον ϑαιρρεβ. καὶ τοῖς 
δένδρεσι ταυτὸν μῆκος Υ. οἵ. βαρνὰ 259, 10. 18. φύει 
ΟΣ. φυτὰ ΟἹ. τὰ οα. ΜΥ͂. 10. ἀϑληταῖς 501. ἀϑλητῶν 
ς. 14. περὶ αὐτοῖς Ὑ. ὑπηνέχϑη Οοδοὶ, Υ. ἀπηλέγχϑη 
1). αὐτῶν 444. 22, τὰ τῶν Ἠλ. Μ. δὲξ γάρ που 586γ. 
οἵ, ῬΆΙ]. 401. δεῖ γὰρ περὶ ᾿ς. 236. ὁπλῖται Ο2}). ὅπλί- 
τῆς ΟΙΜΨ. 26. ἀκόντιον 144. πυγμὴ Μ. 21. δίσκος 
ααα. τὸ παλαῖσαι 5ο.Υ. παλαῖσαι ς. 29. καὶ «πίρο πηδῆ- 

,ΥΥΥΥΥΥ ὙΉΨΨΨΨΨΨΙ 
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ΑΘΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. ΧΧΧΙ 

σαι οἵα. Μ, 351, ἤρκει ἐς νίκην ΜΆΝΙΥ οἵ. Υ. Αρ. 68, 
28. ἤρκει ἡ νίκη ΟὮ). ἤρκει τῇ νίκῃ ΜΕΥ. τοῦ ἀκοντίου 
ἤρκει ἡ νίκη ϑαῦρρθ. νἱ4β ῬΆ1]|Ο]. 348. 

208, 10. οὗ, 8610]. Ῥ]αί. Ῥτγοίαρ. 58, 6. 12. ἡ- 
᾿ πείρητο Ῥ. αὐτουργοὺς ΟΜ. 14. δολιχοδρόμους τοὺς ἀἀᾷ. 
Υ. ἐγύμναξεν ἐν τῷ π. ὅϑ6Πο0]. Ῥ]. 18. διέκειτο Υ. δι- 
ἔχειντο ΟΌΜΝ. μὲν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ οἴω. Μ. 19. ἴο. ἔνε- 
κᾷάετο --- αὐτῷ Υ. 3230. ἀπεῖχον Ουθεί, Υ. ἀπείχοντο 
ΟἿΌΝ. 21. ξὺν «48, Ἐ). ν. Τ,Θαΐβο. 22. ἐπειδὴ Μ. τοὺς 
ἁπώντων 5.γ. τοὺς ἀπαντῶντας ΟΌΜΥ͂. τοὺς ἀπὸ πάν- 
τῶν Οοθεί. 20. οἷον ἀγγέλλοντες 56. 401. οἵ ἀγγέλλον- 
τὲς ΟΠ. ἀγγέλλοντες ΜΥ͂. 29. οἵ δρόμοι 7). οἵ ἄδρομοι 
ΟΝ. δρόμοι Οοθοὶ, Υ. οἵ ὁπλῖται 5ογν. 401. ὁπλῖται ς. 
ποικίλοι 5Ξογ. πολλοὶ ς. οὗ κατὰ Νεμέαν ΟΌΜ. οἵ οτη. 
Οοροί, Υ. 

2604, 2. οὕτω τι ἀκ. Οοθεί. οὕτω τοι ἀκ. ΟΜ. 
οὕτως ἀκ. Ἵ. νικώντων δ᾽ αὐτῶν ΟΥ̓. νικώντων δ᾽ 
αὖ τῶν Ὁ. Ἠλείων ἴπο]. κατ᾽ αὐτὴν τὴν 56γ. 401. κα- 
τὰ τὴν ς. εὐαγγέλια ἀπαγγέλλων Ὑ. 1. πόλεων «ἀά. 
Μοίμθκθ. 10. τῇ δαά. 11. περὶ τοῦ ὁπλίτου βογ. περὶ 
ὅπλ. ς. 15. βού. ἡ ἐκεχειρία οατη ΜΙ. 10. ἐπὶ πάντων 
τελευτῆς ξεν. οἵ. 268, 19, ἐπὶ πᾶσιν ϑαῦρρε. 21. ἀλει- 

ομένους ϑδαρρε. βοσυμ γρὴς ς. 24. σπεπάζουσαν 
ΜΟΥ. σχεπάξουσαι Ο. 

20ὅ, 8. ἐκ ταύτης Μ. 9. στέγειν ἐνεγυμνάξοντο 
80γ. 401. ἐξεγυμνάζοντο ΟΜ. ἐξεγυμνώσαντο Υ. 10. 

᾿ 

προιόντος Υ. 18. πυγμὴ δὲ τὸ πρὶν ἐσκευάζετο οὕτως" 
εἰς στρόφιον. ὃ ἐστι στρογγύλον ζωνάριον οἵ τέσσαρες 
τῶν δαχτύλων --- μάχοιτο. ταῦτα Φιλόστρατός φησιν ἐν 

τῷ περὶ γυμναστικῆς ὅ6}01. Δα Ῥ]αΐ. τϑιὰρ. 598 ο. 19. 
τῶν οτα. ΟΌΜΥ. Ὁ. δέψοντες Οοροὶ, Υ. ἔψοντες ς. 

Α σαι Στ ἘΝ οὐ νος 

20. προεμβάλλοντες Μ.ο γε οἵα. ὅ6801. 27. ρΡΙ6πα ᾿μέρυ- 
Ῥαποίϊο δὲ ροβὲ εὕρηται ἴθ ὈΔΜ. 10. εὕρηνται ΜΙΥ͂. 29. 
τούτου Ξεγ. 898. πολέμου ς. τῷ ἔργῳ 1π0}. 0. 

206, 2. συγκείμενον -- πυγμῆς οἰΐαῦ 5080]. Ρ]αί. 
ΕἸ. ο. 8. παρ᾽ ἕτερα Ὁ. καὶ τῷ ἐν προαγῶνι ἃ) Ὠνίξεσϑαι 
ΒΟΥ. 298, χαὶ τῷ πρὸ αὐτῶν ἀγ. ΟΟΜ. πρὸ αὐτῶν 
πο]. Ὗ. 8. δὴ πτωμάτων 8.τ. διαπτωμάτων ς. 9. καὶ 

“ 
ψ' 
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πάλην ἴπο0]. Οομροί, Υ. 11, τοιαύτην Μ. “βόνῃ ὍΥ. μό- 
νην ΟΜ. ἐμοὶ γοῦν ϑδαρΡθ. ἔμοιγε οὖν ὭΥ, ἔμοιγε 
Μ. 16. ὀχτώ που ἢ δέκα στάδια οὐχ. 1), ἴπο]. Υ. καὶ 
ὃ πένταϑλός τι τῶν τριῶν; οἵ δρομεῖς δίαυλον ἢ στάδιον 
ἢ ἄμφω. τὰ δεινὸν ἀπὸ τῶν τοιούτων: οὐδέν 80. καὶ 
ὃ π. τὸ δεῖν ἀπὸ τῶν αὐτῶν οἵ δρομεῖς δίαυλον ἢ στά- 
διον ἢ ἄμφω ἀπὸ τῶν τριῶν χαλεπὸν ἀπὸ τῶν τοιούτων 
οὐδέν ΟΜ. καὶ ὃ π. χαλεπὸν [δὲ] ἀπὸ τῶν τοιούτων 
οὐδέν Τὴ. καὶ ὃ π. [τὸ ϑεῖν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. οἵ δρο- 
μεῖς δίαυλον ἢ στάδιον ἢ ἄμφω ἀπὸ τῶν τριῶν]. χαλε- 
πὸν [ἀπὸ] τῶν τοιούτων οὐδέν Ὑ. οἵ, 238. 10. γυμνά- 
ξεται Υ. γυμνάσεται ΟὯΜ. τὴν ἰλὺν ΨΥ. τὴν ὑλὴν 
ΟΜ. 23. κοίλῃ ᾿άλτει Οοθοί. οἵ, 284. 28. προσβήσεται 
ΨΥ. προσβήσεται ΟΜ. 81. γυμνάσεται ΜίΟ 9). ἄλλοτε 
ἄλλον Μ΄ ἄλλοτε ἄλλῳ 1). ἄλλοτε καὶ ἄλλῳ ΟΜ. 

201, 1. ἑκατέρα 50γ. ἑκάτερον ὮΥ. ἑκατέραν ΟΜ. 
4. χὰἀκ μόνου τοῦ “γεγυμνάσϑαι 501. χαὶ μόνου τοῦ γ. 
ΟΜ. καὶ μονονοὺ τὸ γ. ὨΥ͂. οἴ. 289, ὅ. παρελϑεῖν δὲ 
ΟΜ. παρελϑεῖν δέ φασι Οοδοί. παρῆλϑε δὲ ταῦτα Ὀν. 
φασιν γοϑί πάντα ΘΟΠ]ΟΟνΙ. ἐπ᾿ ἄλλῳ δὲ ἄλλο Υ. ἐπ᾽ 
ἄλλῳ τε ἄλλο ΟΌΜ. 9, τὰ δάά. ΨΥ. 10. στάδιον μό- 
νον Ὗ. 11. τρὶς ἑπτὰ Μεσσήνιος ΟΜ. Κορωναῖος 46- 
Ῥαθρτναΐ ῬΙν. βουῖθουθ. 14. κατὰ δὲ τὴν δα. ϑδιρρθ. 16. 
δὲ οἵη. Μ΄. 18 οἱ 19. Εὐρύβατος ὉΥ͂. Εὐρύβοτος ΟΜ. 
21. ἐχρατίστευσεν 5εν. 898. κρατίστως ΟΌΜ. κράτιστα 
Οομροί, Ψ. τιᾶϊαϊ πυχτεύσας ἐνίκησεν ἱποϊπάοτο 398. 
28, Σμύρνην ΟΌΜ. 284. καὶ καϑ᾽ .. βον. 401. ὕσαι καϑ'᾽ 
Ἕ. ΟΟΜ. καὶ ὁπόσαι καϑ' Ἑ. Οοθοί, δι κΑν ον νόμους 
ἔγραψεν αὐτοῖς ἐναγωνίους 50γ. εἰ ν. ἔγραψέ τε ἐν τοῖς 
ἐναγωνίοις. Ο, Ὁ (ἔγραψε τις). εἶ ν. ἔγραψέ τις ἐναγωνίους. 
Μ. εἰ ν. ἐγρ. τις αὐτοῖς ἐναγωνίους Οοθοί, 

2θ8, 1. μήπω τεϑέν ἴτο]. 8398, 2. οὕτω τι Οορβοί. 
ΟἿΣ Ὁ, 8; 91. δ; “ἀπίθ φῶσι ἰδεῖς τηθλοτῖα ΗΙρρο- 
Β.ΠΘἶ5, 41 ΡΥΐμητι5. ᾿ποία Ρθον νἱοῖέ ΟἹ. 857, ϑχοϊῖ556. 
10. παίδων 5ογ. παῖδα. ὅ. ἴο. παίδων καὶ πένταϑλον. 0. 
Εὐτελίδαν ὯΥ. Εὐτείδα Ο. Εὐτεάδα Μ. 15. νενίκηκε 
καὶ φαίην. αἀπᾶθ γοῖρὰ ἴπ Οὐ. ροϑὲ λέγουσι ἴΆΥΘΗΙΡΙ αΙ- 
οπηΐαν, ἀ6]ανὶ οἱ Κρέων ἴπ Κρῖον τιαίαν!. καὶ ὅτι ὃ 

δ... 
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ΕΣ 

ΑΘΡΝΟΤΑΤΊΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. ΧΧΧΣΠΙ- 

Κρέων ὌὭΥ. ἐνίκησε δὲ πυγμὴν ὃ Κρέων Μ΄. 10. Δημά- 
ρετος Ο. δΔημαρητὸος ὍΜ. 4αμάρετος Οὐοθοί, Υ. 17. 
Κραιεύς ΟΜ. 19. παῖδα παγκρατιαστὴν ἐνέγραψαν 
801. παιδὸς παγχρατιαστοῦ ἐνεγράφησαν ΟΜ. παιδὸς 
παγκρατιαστοῦ [ὧϑλα] ἐπεγράφη ΠΏ). παιδὸς παγπρ. ἐπέ- 
γραψαν Ὕ. παιδὸς παγκρ. ἀγῶνα ἔϑεσαν Οοθοί. οὐκ 
οἶδα ἐξ ὅτου βραδέως αὐτὸν νοήσαντος ΟΜ. ὀ. ὁ δὲ ἐ 
ὃ. β. αὐτὰ ἐννοήσαντες 1). ὁ. ὁ. ἐ. ὃ. β. αὐτὸν ἐπελῖς 
σαντες Οοδοέ. ὁ. ὁ. ἐ. ὃ. β. νομίσαντες Υ. οἵ. 245. 20. 
περαιτέροις Ο. παρ᾽ ἕτέροις ΜΟΥ͂. κἀκείνη δὲ 50ν. κά- 
κείνη τε ΟΌΜ. κἀκείνη γὰρ Οοθοί, Ν. γοῦν Υ. Ν. οὖν 
ΟΌΜ. 24. δοκεῖ ὈΥ͂. δοκῇ Ο. δοκείη Μ. 27. αὐταὶ 5ογ. 
402. αὗται ς. καὶ ἴπο]. Ὁ. 461. Υ. 29. πρόσκεινται 807. 
πρόκεινται ς. 

209, 2. ἐγὼ ἴπ0]. Υ. ὅ. χρατείη Ο. 6. εἰδέτα μήπω 
501. 402. εἰδότα μέν πους. (νουθα εἰδότα --- ρατοπίμοβίῃ Πᾶ- 
ΒΕ Υ.). 7. εὖ αα4. 9. ἴον Τὴ). εἴη Ο. ἤει ΜΥ͂. 11. ἀποκαϑῆραι 
Οορθεοί. ἀποκαϑᾶραι ς. 18. γυμναστικῆς ἐστι σοφία ΟοΡοί. 
14. γὰρ κα4. 18. γιγνώσκοι τι 56γ᾽. γιγνώσκοιτο ΟΌΜ. 
γνώσοιτο Υ. ἐπὶ τοῖς παισὶ 1). 10. βασανίζων --- αἵμα- 
τος ἴῃο]. Υ. 21. ἐπαντλοῦντες τι ΜΥ͂. ἐπ. τε Ὁ). ἀπο- 
κλύζοντες 5ογ. ποτίζοντες ς. ἐπαιονοῦντες ἢ ποτίξοντες 
Οὐθεῖ. 28. ῥήξαντα δέ τι 8εγ. ῥήξαντά τι δὲ ς. 10. ἢ 
τρωϑέντα οτη. ΜΙ. 28. ἐς ἰατροῦ 5εγ. 402, εἰς ἰατρούς 
φ- νυ β ἀρκούντως Οομοί, Υ. ἀρκούτως Ο. ἐκ τούτων ὮὉΜ. 
κἀκεῖνο Υ. κἀκεῖνα ς. 80. ξυλλαμβάνειν δύναιτο 8. 
596. 81. ἐπαίειν 807. εἶπεν ΟΜ. Ἐγτθν.- Μι: 5.5. 0] δὲ 
φϑισικῶν ὑγίανσιν ἁπάντων, οὕτω καὶ (πράτ 1Π0111515 

μεγάλου --- γινώσκειν) γυμναστικὴν οὐκ ὧν ἐπαγγείλαιτο 
ἣ. ὀθίθσῖβ ΠΟῚ πηπιξδ 5 νο] ϑδαρΡθ ὃ δὲ φϑισικῶν 
ὑγιὴς ἀνὴρ ὧν. καίτοι μεγάλου ὄντος κτξ. 5οΥίθοτο, ἀθ 
Ἰτηϊαἰϊοπιθ Ἰοοὶ Ῥ]αί, Ῥτοῦ. 840, ο οορτίδη5. ὑγιῶς ἅπ- 
τεται Μ. 

2τ0, 1. αὐτοῖς ΟΝ. 2. ὅμως φασιν Οοροί. ὅ. 
καὶ ὁ τὰ βαρ. Οοθοί. ἢ ὃ τὰ βαρ. 5. 1. σοφίας τῇ 
τέχνῃ 5ογ. οὐδὲν ἂν γ. ΟΟ. 11. τοῦ δι΄ ὃ ΟοΠοέ. τούτου δι᾽ 
οὗ ς. 16. τῷ ἀνθρώπῳ Οοροί, . τῶν ἀνϑροώπων ς. 
18, γυμνάσειε δ᾽ αὖ Ν. γυμνάσειε δ᾽ ἂν ς (γ. δὲ καὶ 

ῬΒΙοβίσαϊςαβ θα ἘΚΑΥΞΟΥ. 11. ο 



ΧΧΧΙΥ͂ ΑΡΝΟΤΆΑΤΙΟ ΟΕΙΤΊΟΑ, 

Οὐδ). ἀγασϑείη τε αὐτὸν 5ον᾽. ἄ. τε αὐτὸς ΟΌΜ. 
ἀγασϑεὶς καὶ αὐτὸς Υ. 19. καὶ παλαίστρα γένοιτο 5ογ. καὶ π. 
γε Ο, καὶ π. γε Ἑρμοῦ πρώτη εἴη ϑδαρρϑ. 20. καὶ οὗ πλα- 
σϑέντες δὲ ΟΝ. καὶ οἴ πλ. γε δ (αὶ ἴπο]. πλασϑέντες --- 
οὗτοι εἶεν), σδαΡθ6. πηλοῦ ὑπὸ 444. ϑδιρρο. 21. οἵδε ἀ ἄρα 
εἶεν οἵ ἐν τῷ πηλῷ γυμνασάμενοι ΒΟΥ. (οὗτοι ἴη0]. ἐν 84ἃ.) 
οἵ, 285. 22. ἐν ᾧ ἤσαν. ἴη01. ἐν τῷ ἦσαν ς. οὖς πλάτ- 
τεσϑαι ΘΌΤΩ ΟοὉ. 501. ἢ πλάττεσθαι ΟΜ. πλάττεσϑαι 
ΨΥ. ἄνϑροωποι ἄρα οὗτοι εἶεν. οἱ ἐν τῷ πηλῷ γυμνα- 
σάμενοι ἐν ᾧ ἦσαν, πλάττεσϑαι ὑπὸ τοῦ Προμηϑέως 
ὥοντο βδαρρο. πλ. ὑπὸ τοῦ Πρ. οἴοιντο Ψ. καὶ οἱ γυμ- 
νασϑέντες γε ἐκ Πρ. (ἄνϑρωποι δὲ ἄρα οὗτοι ἂν εἰεν 
ἐν τῷ πηλῷ γυμνασάμενοι ἐν ᾧ ἦσαν) πλάττεσϑαι ὑπὸ 
τοῦ Τρ. ῴοντο Οοδοί. 2. ὕπη ΜῈ τ96. ἐτέϑησαν. ΒΟΥ. 
ἦσαν ς. εἰσὶν Οοθοι, Υ. 32. τὸ σῶμα Οοθεΐ. τὸ εἶδος Υ͂. 
ΡΣ Ὁ Πεισίροδον ΒΟΥ, Πεισίδωρον 5. ὃ. ἐγύμναξε 

ΒΟΥ, ἐγύμνασε ἘΠ Εν αὐτοῖς ΜΨΥ. 8. ἐγράφη αὐτοῖς ΜΥ͂. 
9. μηδὲ αὐτὸν ἀνέλ. εἶναν Μ. ἐγπονίεσϑαι, παλαίστρᾳ 
500. οὗ, 229, κονέεσϑαι ἐν παλ. Οοβροί, Υ. κονίσαι παλ. 
ΟΌΜ. 12. Ὀλυμπίασι ΜΙ γυμναστής τις βού. γυμ- 
ναστής ς. τεϑηγμένῃ ὉΥ͂. τεϑειμένῃ ΟΝ. 22. λλανο- 
δίκην ΜΥ. Ἑλληνοδίκην ς. 28. καὶ αὐτοὺς διέα τοὺς 
γυμναστὰς ΦοἸ]οοαΐπτπι ἴθ ΟΟΜΨ, δὶ 46]. Οονοί, μοϑέ 
τῶν πολεμικῶν ἰγδηβροϑαῖ 402. 24. μελέτην --- ἡγούμενοι 

οἵη. Μ. 26. ὅπου γε ΜΥ͂. τὸ ῥᾳϑυμότατον Οοδοεί, Υ. 
21. πάντως ὨΥ͂. πάντες ΟΜ. 

9,7: 8:1 "τὸν Καρύστιον πύκτην ἀπιστούμενον ἐν 
Ὀλυμπίᾳ τῷ ἀντιπάλῳ 50Υ, 290 οἱ 4102. τὸν Καρύστιον 
ἀπιστούμενον ἐν Ὀχυμπίᾳ τὴν πυγμὴν τῷ ἀντιπάλῳ 
ΟΌΜ. τὸν Κ. ἀφιστάμενον ἐν Ὀλ. τῆς πυγμῆς, τῷ ἀν- 
τιπάλῳ . ὅ. τὰν ἀπ. ἀρότρου ΟΠ. τὴν ἐπ᾽ ἀρότρου Μ. 
τὴν ἀπ᾽ ἀρότρου Ὑ. 1. οὕτω τοι ΟΜ. οὕτω τι ὍΨΥ. 9. 
᾿Δρροιχίωνα ᾿σοθοὶ, Υ. ᾿Δρίωνα Ο. ᾿Δρίονα Μ. ᾿Δριστίωνα 
Ὁ. 10. νικῶντα --- Ὀλυμπιάδα οἵη. Μ΄. 1ἄθιῃ οἵῃ. καὶ 
ἤδη ἀπαγορεύοντα. 16. Πρωτομάχου Μ. ἔκ Πελλήνης 
Οοροί, Υ. ἐκ Πέλλης ΟΌΜ. 22. οὐκ ἀληϑῆ μὲν Οοβεί, 
Υ. 28. οὐκ ἀπαξιοῖ τί σε ΝΥ. εἶναι τῶν ἑαυτῆς παι- 
δικῶν Ὁ (πε]. εἶναι) τῶν ἑαυτῆς παιδικῶν ΟΜ. τὰ 
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ἑαυτῆς παιδικά Ὗ. τῶν ἑαυτῆς τὰ παιδικά ϑδιρρο. Ὀ- 
λυμπίασι ἬΝ ἐν τρτα 5: αποά [ονίδββθ. Ροΐοταΐ γοίϊ- 
ἘΘΥῚ εἴ. Ἐ 544, 4 . 35. ἀναπνεύσας ὑφ᾽ ὧν ἤκουσε 807. 
408. ἀν. ἐφ᾽ ὧν “δ ΟΌΜ, εἐ Υ (ἐξ ὧν). ἀν. ἀφ᾽ ὦν 
ἧκ. Οομθοί. Πολυδάμας οἱ 27. Πολυδάμαντα ὌΜΨ. Σκο- 
τουσσαῖον ὨΥ͂. Σχοτούσσιον Μ. Σκχοτούσιον (΄. 29. ἀφ᾽ 
ἡλικίας Ρ. ἐς τὸ παγκράτιον 561. εἰς τὰ παγπράτια ς. 
τῶν ἐρρωμένῃ τε καὶ γυναικὸς πρόσω 5εγ. 408. ἀρρενῆ 
τε καὶ γυναῖκα ΟΌΝ. ἀρρενικῇ γυναικί Υ. 

218, 2. ἀκούσει 5Ξογ. ἀκούσεαι (Ὥ. ἀκούσειας ΜΥ͂. 
8. ἀγάμενος 1). οοπ]. ἀγόμενος Ο. αἰδούμενος ΜΥ͂. ὅ. 
ἤάτταλος 1). άττατος ΟἹ. Ὄσσατος ΟΖ, ΜΥ͂. 9. ἔκκρι- 
τόν τε νομίξεσϑαι 8.τ. 29ὅ. νεκρὸν γὰρ νομίξεσϑαι 
ΟΌΜ. μὴ γὰρ ἀγωνίξεσϑαι Ὑ. 138. ἔργου μείξονος δεῖ 
πάντα τολμᾶν προχινδυνεύουσιν ΜΙ. 15. ἐπεὶ δὲ ΟἿ. 
ἐπειδὴ δὲ Μν. 19. ὡς μήτε ἐκλύοιτο ὑπὸ τῆς ἀδολεσ- 
χίας τὸ ἐνεργὸν τῆς τέχνης 567. ὡς μήτε τὸ ἐνεργὸν τῆς 
τέχνης ἐκλύοιτο ὑπὸ τῆς ἀδολεσχίας ς (ὑπὸ τῆς ἀδὸο- 
λεσχίας οτα. Μ.). 21. τὸ μὴ Οομεί. 22. πᾶσαν οἵα. Μ. 
24. ἐγκρίνουσιν Οονεί. 28. ἐξ οἴη. ΔΜ. 26. ἐξετάζουσι 
δὲ γυμνασταί, εἰ νέος (ρτο ἐπὶ πᾶσιν, εἰ νέος) Υ. οἵ. 
283. 28. ἢ λίχνος βϑδαρρθ. οὔτε γιγνώσκουσιν. οὔτε, εἶ 

᾿ γιγνώσκοιεν [οὐδὲν], οὗ νόμοι σφίσι ὑπὲρ τῶν τοιούτων 
διαλέγονται 5ογ. οὔτε εἰ γιγνώσποιεν οὐδὲν, οὗ νόμοι σ. 
ὦ ἀπὲ, τε. διαλέγονται ΟΌΝ (ὑπὸ 6.) οὐδ᾽ εἰ γιγνώσκοιεν 
μηδέν. οἵ ταν ΝΣ ΕΝ ἈΝ διαλέγονταί τι Ὗ. οὔτε γιγνώ- 
σποιεν ἂν οὗτοι, οὔτε οἵ ν. σ. ὕ. τ. τ. διαλέγονται. 

 Κβδαρρα. οὗτοι μὲν φροντίζουσιν οὐδὲν, οὐδὲ οἵ ν. σ. ὑ. 

ξ, τ. τ. διαλέγονται Οοβεί. οἷ. 280. 351. δεῖ ἀαἀα. Υ, Οο- 
Ῥοὲ, ϑδᾷρρε 403. 

214, 8. γὰρ οτὰ. Δ. 6. προπάλων ὉΜ. 7. τὴν δὲ 
᾿αὖἡ᾽ τῶν σώματος μερῶν ἀναλογίαν εν. ἤδη δὲ αὐτῶν 
σώματος ς. ϑεπίεπεϊα 4πᾶ6 ἔπους ππΐπβ Ἰοοἱ Ἰμ 6 ]Π16χὶξ 
 ΟὐρΡεΐ 60. --- 10. δεῖ 444. 403. 11. καὶ ὥμῳ γλουτὸν 
ΟἿ. Υ. μετάφρενα ϑεωρεῖσϑαι πρὸς γαστέρα βου, μ. δὲ 

᾿ 
Ν 

9. πρὸς τὴν γαστέρα Υ. μ. δὲ 9. πρὸς τὰ ἕτερα Μ. εἐ 
ἔν. (οτα. δὲ) μετάφρενα ϑεωρ. πρὸς τὰ στέρνα Οὐθεί. 
106. ἀλλὰ τὸ Οοῦ., Κ. ἀλλὰ καὶ ΟΌ ΝΜ. ἀποδιιστάντα 5ετ. 

οἾ 
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δὲ καὶ ἴπο]. ἀποδύσαι Μ. ἀποδῦσαι Ψ, Οοδοί. ἀποδιισ- 
τασϑαι ΟἿ. 17. καταστῆσαι Οονοῖ. 18, σύγκειται ογα. 
Μ. κέκρατανι γο 110 Οομοί. ποῦ γὰρ δὴ 501. 296. ὅπου 
γὰρ δὴ ς. οὐ γὰρ δὴ Οοθεί. 19. τοιοῦτον Ὠ, Οοβοί. 
20. ὡς μὴ κυσὶν Ν. 22. τοῖς δὲ ἐς τόδε τἀ. Μ. τῶν 
χυνῶν χρῆσϑαι 56ν. 287. τῶν κυνηγετικῶν χ. ΟΜΥ͂. τὸν 
κυνηγετικὸν χ. 1). 25. τούτοις ὯΜ. 20. διία ἀνϑρώ- 
πῶν . φῬίθηθ ἱπέθυραμπρίι, δυϊία ρουϊοάο ἴῃ ἦρα. 27. 
ἐς Ὀλυμπίαν ἢ Πυϑὼ ἄγειν 5ον. ἐν Ὀλυμπίᾳ ἢ Πυϑοὶ ἀ- 
γειν ΟΜ. ἐν Ὀλ. ἢ ἀϑλεῖν ὈΥ͂. 29. καὶ ἀναλογίαν 
ἐπεσκέφϑαι αὐτὸν πάντων βου. 297. καὶ ἀναλογίαν μὲν ἐ. 
τὸν πυκτὴν Οοβοί. πρὸς δὲ τῇ ἀναλογίᾳ 56γ. οἵ. ἴπἴτα 
285, 82. πρὸ δὲ τῆς ἀναλογίας ς. 32. πορισόμενος Ὁ. 

1, 2. ἀσκείσϑων 5εν. 408. ἀνείσϑων ς. 8. ὑπὲρ 

με τ; μδ, ὑδροφορεῖν --- ἀλεῖν ἴπο]. Ψ. ὅ. ἀνίησι 
Οοροί. 6. εἰ δὴ Ν. 9. κατὰ τὸν πόλεμον ΜΥ͂. 10. ἔ- 
σπίραττεν 56Υ. 403, ἐπράττετο ς. 138. ϑεωρῶν Υ. οἵ. 285. 
117. ξυνυποικουρεῖ πῶς 501. ξυνυποικουρεῖ ποτε. ΟἿ. 
ξυναποχωρεῖ ποτε Μ΄. ξυνυποικ. ἐνίοτε Ψ. παιδίων μὲν 
ὄντων Οοδεί. οἵ. 297. 18. ἐκρήγνυται δὲ ΒαρΡ᾽ονὶ ἀ6- 
16 015 γΘΙ ΙΒ, αὰ86 δρυά ΜΝ. Βαπί: προιόντων δ᾽ ἐς 
ἐφήβους καὶ μεϑισταμένων ἐς ἄνδρας καὶ ἀπιούσης ἀκ- 
μῆς δῆλα καὶ φανερὰ γίγνεται. 10. μεταβολὴν σχόντος 
807. μ. ἔσχοντος ς. 20, νέων δέ γε γονή 56. οἵ, 280. 
νέων τε δὲ γονέων ΟΜ. οἱ Τ). ααἱ ᾿ποίπθατα Δααϊ σπο- 
ρὰ οἱ οοπη]. δέ γε --- νέων ἐκ δὴ γονέων Ὗ. 20. καὶ 
τη ]τη ἀ06556. 21, ἰσχύς --- ῥώμη --- χυμοί Ὗ. νἱᾶάθ 
279, 28. 24. ἀγνοείσϑων ΟΜ. οἐ (οι. δὲ) Ὁ. ἔστων 
δέ Υ. εἰ ὑγιῶς ΒΥ. πῶς «. οἵ. 280, 28. γλιχύμενον ΒΟΥ. 
ἐχόμενον ς. ἀναβαλλοίμεϑα 56γΓ. 403, ἀναβαλλόμεϑα 
ΟΌΜ. ἀναβαλούμεϑα Οομοί. Υ. 80. δεῖ δὲ τὴν κυρίαν 
βαδίξειν βου. 4038. δεῖ δὲ τὴν κ, ἐπεσκέφϑαι Ὁ: δεῖ δὲ 
τὴν κ- ΟΜ. δεῖ δὴ εἶναι κρίσιν Υ. 

270, 1. οὐ πάνυ τι ΜΥ͂. τι8}185 πᾶρο σϑυρα οὐ 
πάνυ τι ᾿δόδιον αθ6556. οὐ πάντη ς. 4. νεανίας Ὁ, 8. 
ἄναιμον 56γ. 404. ἄναρμον ς. 9. μυώδη ΒΟΥ. “χυμώδη ΠΣ 
12, αἰέξθυστη καὶ οἵη. Υ. 18. τοῖς πόροις Ὗ. εἰ μὴ ἀπαν- 
τλοῖμεν 50γ. εἰ μὴ ἀμύητοι μὲν Ο. ἀμύητοι μὲν Μ. εἰ 



Π 
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μη ἀμύνοιμεν Ὁ. οἱ ἀμύητοι μὲν Ψ. 14. τινὲς οὐδὲ 
ἐπιτήδειοι ἐς ῥᾳστώνην 86γ. τενὲς δέ ἐπιτήδειοι ὧραι οὐ- 
δέν ΟΟ. τινες οὐδὲ ἐπιτήδειοι ἄραι οὐδέν 1). οὐδὲ ἐπιτ. 
ἄραι οὐδέν Μ. τοὺς ἵδρῶτας δὲ ἐπιτήδειοι ὧραι οὐδέν 
Υ. ἀλλ᾽ ἀναχέονται Ὑ. δέοντας ἀναλίσκονται (. 160. πάν- 
τῶν μὲν ΜΥ͂. ᾳυοα 5ογναπάτπιῃ οταί. 17. τοῦτο γὰρ ἐς 
ἄνδρα οὐ βεβαιοῖ 1). τὸ γὰρ ἐς ἄνδρας οὐ βέβαιοι Μ. 
Ε, «αὶ 1πο]. 230. κολακευτέον ΟΌΜ]. οοττ. Οοθεὶ, Υ. 

22. τὸ ἕτερον Ὁ. τῶν τεκόντων Υ. οἵ. 251. 28. ἔο. 
φαίνοιτο. 24. ἥττονα Οὐ. ἥττον (315) Μ. 21. κἂν ΜΏ. 
καὶ Ο. κεί Υ. γίγνηται 5εν. 404. γένηται Οοβεί. γεγέ- 
νηται ς. 29. δηλοῖτέ τι Ξοεν. 404. δηλοῦται τι Οὐ. δηλού- 
τῷ τι. ΜΌΥ. 52. ξυγπεκλῃμένοι Οοβνοὶ, . ξυγκεκλι- 
μένοι ς. 

211. καὶ οἵ ἀναπεπταμένοι (ονοί, Υ. καὶ ἄνα- 
πεπτ. ς. ὅ. ἁλίσκεσϑαι ὯΥ. ἁλίσκεται Οὐ. ἁλίσκονται Μ. 
6. ὥστε καὶ 5οτ. ἔσται καὶ ς. 7. εἶναι 5ογ. 404. εἰσι. 
ΟΌΜ. εὑ, «πὶ ἴπο]. ἧττον διαδοϑήσεται 5.γ. ἧττον 
ὐοδοθήδεται ΟΣ, ὉΥ. ἥττονα δοϑήσεται ΟἿΣ Μ::9: ἐς 
τροφήν 56γ. 399." τροφήν ς. 10. περὶ γονῆς 56εγ. περὶ 
τροφῆς ΟΌΜ. περὶ τῆς φύσεως ;: ἀγωνιξομένων Μ. 12. 
τὸν δὲ Υ. τῶν δὲ ΟΜ. τὸ δὲ Τὴ. 11. ἑκάστῳ ἀγωνισμά- 
τῶν ΟΜ. βαρὺς μᾶλλον ἢ οἵ κοῦφοι καὶ κοῦφος μᾶλλον 
ἢ οἵ βαρεῖς 56γ. 298. βαρὺς μ. ἢ κοῦφος καὶ κ΄ μ. ἢ 
βαρὺς ς. βαρὺς μ. ἢ κ. καὶ 1π6]. Υ. καὶ μὴ πεκολασ- 
μενος Υ. «μὴ κελ. ς. 17. περιστροφὰς 5.γν. 404. ὕποστρο- 
φὰς ς. ὑπροστροφάς ἘΣ ΕΘ. πηδήσεται Οορεί, Υ. 90. 
χρῆναι ΟΟ. ἐγκατερείσῃ 5.γ. 404. χατερείσει Οὐ. κατερείσῃ 
ὌΜΨ. 21. δισκεύσει Οοβθεί, Υ. δισκεύει ς. 24. ἂν μὴ 
τοῦ μεσαγκύλου ἄνω ψαύωσιν οἱ δάκτυλοι σμικροὶ ὄν- 
τὲς σ. εὐ Μ, ὑδὶ] μεσαγγύλου ἂν (ἦν Ν.). τοῦ μ. ἀ. ψ. 
οἵ ὃ. μὴ σ. ὄντες ὨΥ͂. 21. πεκρατύνϑω Οοβεί, Υ. κε- 
χρατύσϑω ς. 29. οχοϊαϊξ τηρηΐϊο αΙ δου θηεϊαθ Θα] 5Ρ Ά τα 

Ἰπίου ἀο]]ΟΠΟατΤοΙηο5 οἱ βἰδαϊοάσγοιηοβ οθἐϊπθπίϊ5. 952. δὲ 
δαᾷ. Τὴ. σχεδὸν οἷον ΜΉ. σχεδὸν οἷ Ο. σχεδόν τι Υ. 

218, 1. ἀπάρχοντες ΟἹ. 8. ὁπλίτου ΜΥ͂. 4. τῶν Δα4. 
Οοθεί, Υ. Τ. ἀγωνιξόμενοι ΒΟΥ. ἀγωνισόμενοι ΟΌ ΝΜ. 
ἀγωνιούμενοι (θεέ, Ὑ. καὶ ὁμοῦ ΟΝ. χοῖ ὁμοῦ Ὁ. 8. 
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τὲ οἵη. Υ. 9. καὶ αἀ4. 10. εὖ φοροῖτο ΜΥ͂. εὐφοροῖτο 
ΟὮ. 12. καὶ ἴπο]. Ὑ. οἵ, 2351. 16. συγκείσϑων δὲ εὐπα- 
γεῖς Υ. συγκείσϑω δὲ εὐπαγὴς ς. 28. ἢ αἀὰᾶ. Ὦ. τὸ 
στάδιον ΟΜ. τοῦ στ. . 2ὅ. συντετάχϑων οτὰα. Μ. 80. 
μὴ ἄνω σφριγῶν 5ον. 404. μηνας ἀναφρυγγής ΟΙ. μὴ 
ἀσφιγγὴς Μ. μὲν “ἀναρρεπὴς ΘΟΙῪ. 6Χ μὲν ἀνερριπὴς Ο2. 
ἕο. Ῥυδοβίαί μὴ ἄγαν σφριγῶν. 51. καὶ ἴη0]. 32, ἐς τὸ 
πλήττειν Οονοὶ, Υ. ἐστων πλ. ς. οἵ δὲ ἧττον ὮΥ͂. οἵ 
ἧττον ΟἹ. οὗ οὐχ ἧττον ΟΜ. παχεῖς ν. βαρεῖς 5. 

219, 1. σὺν δώμῃ Μ. 8. εἰ μὴ ΒΟΥ, ὡς μὴ ΟΜ. ᾧ μὴ 
ὍὯὌΥ 4. οὔτ᾽ ἄλλου Υ. οὐδ᾽ ἄλλου ς. μὲν ἴπ01. 8. καὶ 120]. 
Υ. τῶν «αά. 9. τε 44. 12. οἵ τοιοίδε Οοδθοί, Υ. οὔ- 
τως οἵδε ς. 20. ὦμους Μ. 21, προσφυὲς μέν ὌΥ. μὲν 
προσφυὲς ΟΜ. 20. δέρρης ΟΜ. δείρης Ὁ. 27. κεφαλαὶ 
ὥὦμων ἴηο]. 404, 

. 280, 1. πλεονέκτημα πάλης 561. ἀγαϑὸν πάλης ς 
2, οὗ δαὰ. ἄρχουσαι --- αἵδε φλέβες οτη. Ὁ. 8. ξειβην 
σὰ τοῦ ὦμου, κατιοῦσαι δὲ 86. ἐπιβᾶσαι δὲ τοῦ ὠμου 
κατίασιν ΜΥ͂. 4. βραχίοσι Ψ. βραχίονα ΟΜ. 8. ὑποκυ- 
μαίνουσαι Οοβοί, Υ: ἐπικυμαίνουσαι ΟΌΜ. 9. ἐχϑερ- 
μαίνουσι τούτοις 1). ἐκϑ. τὸν τούτοις Ο. ἐκϑερμαίνουσι 
τούτους Υ͂. χαφρωπὸν ἐκκυμαίνουσι τούτοις Μ. τὸ εὔδιον 
τῶν χειρῶν αἷμα 5801. (οἴ. 270, 27). τὸ ἐ. τῶν χ. πνεῦ- 
μα 1). καὶ εὔδιον τῶν 1: πνεῦμα ΟΜ. καὶ εὔδιον τὲ 
τῶν χ. πν. Υ. 10. προηκόντων μὲν ὑπονεάξειν, νεαζόν- 
τῶν δὲ ποιοῦσιν δρμητήν τε φαίνεσϑαι ΒΟΥ. 399, -προη- 
κόντων μὲν ὑπονεάζουσι. νεαζόντων δὲ λήγουσι δρμ. τε" 
φαίνεσϑαι. ΟἿ. οἱ Μ. (δρμ. δὲ φ.) πρ. μ. ὑπονεάξουυσι, 
νεαξόντων δὲ ϑήγουσιν δρμητικὸν φαίνεσϑαι νε 298. 
11. καὶ 46]. Ν. 12. τῆς πάλης Υ. 15. καὶ οτα. ; ἰπο]. 
χαρίεντα 56γ. τὰ βίεντα ΟΜ. τὰ μυόεντα Ὦ. τὰ ἀμεί- 
γόνον. 10: καὶ πο: ΑΔ κατεσπληπότα 18. 
παλαιστρικὰ μὲν Υ. τῶν προεχόντων δά. 19. ἥττονα. 
ἴο. ἧττον ἵκανά. παλαιστικώτερα Υ. παλαιστρικώτερα 5. 
20. οἷς ἂν τύχῃ δα. 404. 21. κακοστόμαχοι ἁλίσκον- 
ται 800. 404. στομάχοις ἁλίσκονται ς. 27. ἂν αἀᾶ. ὮΥ. ᾿ 
51. διακρινέτω ΟοΡοί, . 82. ἐπιλείψει γὰρ μυελὸν τοῦ- 
τον ἰμοὶ. Υ͂. μυελὸν τοῦτον 50Υ, μυελοῦ τοῦτο ς. 
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281, 1. ἂν ααᾷ. Υ. 2. ὀλισϑησαί τι Τ). οοπ]. ὀλισϑ'. 
τε ΟΤ. 8. τάδε 5ον. καὶ δὴ ς. 8. ὑπόλισπα 1). ὑπολισ- 
φρα ἊΝ ὑπόλισφα ἍΜ... προσερείδουσα Οοθοί, Υ. 12. 
ἱκανοὺς ν. ἱκανῶς ς. 18. εἰ μηδαμοῖ ἐ. “ἡ πν. φέροιτο 
501, ἣν μηδαμοῦ ε. εἰμι φέροιτο Μ. ἣν μ. ἐ. 5. φέ- 
οηται 1). 19. ὀρθῶς Β . 10. τῇ ἐπιγουνίδι βου, τῆς ἐπι- 
γουνίδος 5. 20. ἐκ δαᾶ. Οοθοί, ΜΝ τ Ὁ, ἀκροχειριεῖται 
50... 404. ἀχροχειρίᾳ ΟΜ. ἀκροχειρίαν ΤΥ. 21. μὲν δαα. 
ΟοΡοὶ, Ν. 29. οἵ μικροὶ μεγάλοι Υ. 80. εἴγε τετράγωνοι 
Οοθοί, Υ. οἵ. 298. εἰ τετρ. 1). 52. ὑπερφυεστέρους Μ. 

282, 4. καὶ ἴπο]. Υ. οἵ. 231. 8. ἐπαίροντες ᾿Οοδθοί. 
προσαίροντες ς. 10. τῶν μικρῶν μεγάλων. ΟΜ1,Υ. τῶν 
μικρῶν καὶ μεγάλων ΜΙ. 18. πάλην Υ. τὰ δυσφύλαλτα 
αά. 1ὅ. καὶ ἱμαντώδεις καὶ οὗς ἐπονομάζουσιν ἄρπτους. 
τοιάδη ἀϑλητῶν εἴδη 56γ. 400. καὶ ὡς ἐπονομάζουσιν 
ἄκουσον τοιάδε ἀϑλητῶν εἴδη ΟΌΜ. καὶ ὡς ἐπονομά- 
ξουσιν ἱμαντώδεις ἀϑλ. εἴδη ΔΗ͂ΜΌΣ δοἢ ἀετώδεις δὲ οἱ 
ὅμοιοι δαα. Μ. οὐ 1). ὑπο15 ΔΡΡΟΒΙΙ5. 20. “ἄμφω δὲ Ρ. 
ἄμφω δὲ οἵδε ΟΜ. 28. γε μὴν δι᾽ ἁμαρτίας Υ. ἴο. " 
τὰς διαμαρτίας οἵ. 251. 24. σχιξίαι δὲ 5εν. σχιξίαι τε 
21. κατὰ ἴπο]. 29. καὶ ἀνειμένοι μᾶλλον οἴῃ. ΔΜ. 30. 
κατὰ ταὐτὰ 5οτ. τὰ αὐτὰ Ὦ. τὰ νῶτα ΟΜ, ἐοικότες τὰ 
νῶτα ΜΥ͂. 52. εἴροντες 1). εἴρωνες ΟΜ. καϑαιροῦν- 

τξοΟΎ. 
ου χ δὲ Ὁ. αὶ τες. χολιμοὶ Ὑ. χολεριποὶ 6: 

2. ἀετῷ 501. τούτων ς. οὗ δρομικοί τε καὶ 801. καὶ ἀτρο- 
μυκώτατοι ΟΜ. καρτερικώτατοι, ΟΝ μεγαλόστερνοι 
501. οἱ μεγαλόστερνοι ΠΥ. οἵ μεγαλέστεροε (ἡ. ἀσφαλέ- 
στερνοι Μ. 4. λέοντι δὲ 5ον. καὶ αὐτῶν ς. ὅ. καὶ 1πὸ]. 
Ἵἢ: ΟΣ Θπν Ὗ,,:.9. καρτερῶς δὲ 1). καρτερῶς ΟΜ. καὶ 
καρτερῶς σύροντες Υ. κ. εἴροντες ΟΜ. 10. σπαράξει δὲ 
τούτοις Νί. τοῖς ἄρχτοις ΜΥ. 18. ἄφρηκτοι ΝΥ. ἄρρητο: 

ΟΠ. 18. ἰσχύειν Μ. 16. οἶδα «αά4. ὡς ἐγὼ Οοροῖ, Υ. 
ἐγὼ ς. 11. μειράκιον 507. ἀνϑρώπιον α- ἢν, -- ἀνθρώ- 
ποις μέγα (28) μαροῖ μ. 18. νοσήσαντι ἐπέδωκε τὰ ἀρι- 
στερὰ οἱ. οτη. Ὁ. 2ὅ. τῷ τοῖς ΟΜ. 217. δοκεῖ ΟΜ. 
29. ὃ 484. Οονεί, Υ. 80. δεχταὶ ΟΌΜ. ἰποὶ. δειναὶ 
Οοροῖ, -Γ. οἵ 284. 



ΧΡ ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. 

284, 1. πῶ 861. που ς. ἴθ. μ. ΘΧοθυρϑιῦ Βαβθο: ὅτε 
ἀρίστη πρᾶσις ἡ ϑερμή τε καὶ ὑγρὰ ἐξ ἀκηράτου τε καὶ 
καϑαρᾶς ὕλης συγκειμένη καὶ ἐλεύϑεροι κτξ. 4. ἰλύων 
καὶ ϑυμῶν Οὐ. ὃ. καὶ τῆς Μ. 6. ἐπαναπλεῖ ΡΙΌΡοϑαὶ 
ΟἸπ οὐ ἐπαντλεῖται- Βος φρυδϑίυ Ψ, 1.4 Ὁ. ἐπαντλεῖ 
ομ. εὐχκάματοι μι. ακάματοι 5. οὗὐἁ Τα ΒΆΘΟΙΣ 06: : 
καὶ εὔσιτοι οτα. Ο. τὰ δὲ Ο. τὸ δ᾽ Μ. 9. ἀρίστης δα. 
ΟΌΜΝ., οτι. Υ. ἴμπο]. 12. ϑερμαὶ κράσεις ΟἹ. 18. τού- 
του «44. μ. Ῥ]υτὰ ἄθθββθ νἱἀθηΐπν δηΐθ νουθα τὸ ξυγ- 
κίρνασϑαι --- ψυχρότητος, απᾶθ πο βαπύ ἴῃ μ. αὐτοῖς 
τὸ ξυγκιρνᾶσϑαι ΟΟΜΨΝ. οἵ, 2859. 15. οὗ μὲν φλεγμα- 
τικοὶ διίθ γυμναστεοὶ Ἰηδονῖς Π). 16. μ.: τοῖς μὲν τὴν 
ἕξιν ὑποψύχροις δεῖ κέντρου, τοῖς δ᾽ ἐπιχόλοις ἡνίας. 
18. ἐπαινεῖν Ο. 19. μοι Οοβδοί, . μὲν ΟἹ. νυνί Ο2. 
καὶ Μ. 20. γε ομι. Μ. 21, ροβὲ ἐγύμναξε Ἰπΐοεταπῦ ΟΜ. 
γυμναστικὴν δὲ οἵ παλαιοὶ καὶ αὐτὸ τὸ ὁτιοῦν γυμνά- 
ξεσϑαι. ἴθ. ὅτι “ἐγυμνάζοντο οἵ παλαιοὶ οἵ μὲν πτὲ. μ. 
2ὅ. συνεξευγμένοις ΟΠ. 26. ἁμαξεῦσι 56γ.. Υ. ἁμαξεύ- 
ουσι ς. ἀπαυχενίζοντες 507.) Ψ. ἐπαυχενίζοντες ς. 28. 
᾿Δμησιναῖ 5.γ. ᾿Δλησίαι μ. ὁ Σκοτούσσιος Μ. Τίσανδρον 
- γυμνάζουσαι οἴη. μ. 29. Νάκου Ο. 80. ναέοντα 19). 
51, παραπεμπόμεναι ΟΠ). παραπεμπόμενον Μ. ἴπε6]., 598. 
ἄμα νηχύμεναι ΟΥ.. 

ἜΠΡΡΙΣ ποταμοίτε, μ. ποταμοὶ δὲ Υ. ὅ. καὶ δόρκοι 
ΟἸη. μ. τράγεια καὶ ταύρεια Μ. 6. πότινοί τε καὶ φυλίαι ; 
ἔχριον 50}. χοτένου τε καὶ φυλίας ἔχριον ὉΜ. αὐτούς Μ. 
αὑτοὺς ὭΨ. καὶ ἐχρίοντο λίπα μ. (οπι. κοτένου τε καὶ 
φυλίαι). 117. κολακευτική τε Ο, πολ. γε Μ0}. πολ. Μ. 
γε ἴῃ01. 18. πρῶτον μὲν μ. πρῶτα μὲν ς. παρισταμένη 
ξύμβουλος ἀγαϑὴ μὲν τέχνη, μαλακωτέρα δὲ μ. παρα- 
στησαμένη ξύμβουλον, ἀγαϑὴν μὲν τέχνην. μαλακωτερὰν 
δὲ ΟΜΌΥ. «1186 κολακευτικαὶ τοοδηβδπίαν 280, ὅ. 287, 18 
εὐ 80. 2ὅ. ἀπεπτουμένοις 501. ἡ, ἀπεπτημένοις ΟΜ. 
ἠπεπτημένοις 1). 29, ϑαλάμαι βου... Υ. ϑαλίαι μ. ϑαλείαις Ο.. 
ϑαλεῖαι 1). φομ]. 91. μὲν Ο1. μ. 

2860, 8. ἀνάγκηφαγεῖν ΟΝ. 4. τρυφῆς μ. ὅ. δρμὰς 
ΑΥ̓͂. ὁρμὴν ς- καὶ τὸ τῆς 1). 0. τὸ πωλεῖν ΟΝ. τ. αὐτῶν Ὁ. 
αὑτῶν ΔΙ. 10. καὶ ἀργυροῦν --- διαφϑορᾷ ταύτῃ οτη. μι. 11. 

ΜΝ. μων υνυμϑκλυυκννέω ΨΥ ΨΟΥ Ἄν Ὁ» Ὁ Ψ ΟΟΨ ΜΌΡΟΝ 



- 
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ϑάνατον οἵ νόμοι Υ. ὡς ἐνόχῳ ἱεροσυλίᾳ ὄντι φαίνουσι 
8οῖ. 2341. χαὶ ἐν ἱεροσυλίαις ὄντος Οὐ. οἵ περὶ ἀναϑημάτων 
καὶ ἐν ἱεροσυλίαις ὄντες ἐπάγουσι Μ. ὡς ἐν ἵεροσυλίαις 
ὄντος ποιοῦσι 1). οἵ περὶ ἱεροσυλίαις ὄντες προστάττουσιν. 
12, στέφος 56εγ. στέφουσι (1). στέφανον ΜΥ͂. 18. αὐτοί 
᾿ Ὁ ΟΜ τε 66]. Υ. 16. ταρυσεὴν δ Βα. 242. 
ὅπερ ὧδε Ο. ὅδε Μ. οὕπη ὧδε Ὁ. οὔπω ὧδε Υ. 
11. πάλην Οοδεί, Υ. κατὰ πάλην ς. 19. ἥκοντος Μ. 
232, ἐπέραινον Οοδοί, Υ. οἵ. 284. ἐπιτρέπουσι Οοβοεί, Υ. 
τρέπουσι ς. παρελϑὼν 5εν. παρελϑόντες ς. τὸ τοῦ ᾿Ισϑμίου 
Βου. αὐ Υ. οὐ 1). ἴῃ ἀρρϑῃᾷ. 240. τὸ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ΟΜ. 
τὸ ᾿Ισϑμοῖ Οομοί. 28. νϑοῦρθα ὥμνυε δημοσίᾳ καὶ ταῦτα 
χατ᾽ ὀφϑαλμοὺς τῆς Ἑλλάδος ἐγδηϑία], δηΐθα ἸΘο θα μ τιν 
Ροβὲ ἐπιρρητότερα βίο: ὥμνυε δὲ ἰασοῖ Ο). ὥμνυε δ᾽ 
᾿Ισϑμοὶ ΜΥ͂. καὶ τοῦτο Ἀγ οΘΝ: ἢ μὲν πεπραπέναι Βὸτ: τόδ, 
282, πεπρακέναι μὲν ΟἼ. πεπραπέναι μὴν Υ. 26. ὧμο- 
λογῆσϑαί οἵ Οοθοί, Υ΄. ὁμολογεῖσϑαί οἵ ς. μὴ δή τι ἀσα- 
φὲς εἴη δείσας 807. μηδὲ τῇ ἀσαφεῖ δηλώσας ΟΌΜ. 
(ἀσάφῳ 0). μηδ᾽ ἀσαφεῖ δηλώσας Ὗ. νοτθᾶ τί -- ογῶνος 
Ἰϑϑτιμίαν ἴῃ ΟΜ. μῶν Ἑλλάδος (24.) οἱ ἀπία οὐκ 
ἀφίημι πτξ. ἴθ. μὲν ἴη01. 29, τοιαύτῃ αα4. 10. ἀγῶνος 5ογ. 
τοῦ ἀγῶνος Υ. αἰῶνος ΟὉ. του αἰῶνος Μ΄. αἀληϑεστέρα 
ΒΟΥ. αἱ 90. ἀνιερωτέρα οἰ ἔπιρρητοτέρα ῬῖῸ πθϑαΐγβ. 

51: Ἄοξ ἀϑλητὰς 46]. Οονοὲ, Ν. 82. πάρεισι --- δανεί- 
ζουσι τοῖς ἀ. ---- ϑαλαττεύοντες παθοὲ μ. 

281, 2. δανείξζονται ΒΌΡΡΙΕΥΙ Ροϑύ “ϑαλαττεύοντες, 
δηΐθ ἔμποροι γῷ μείζοσιν ὧν τελοῦσυν ἔμποροι Οορθεί. 
ὅ. ταυτὶ μὲν --- ἁμαρτάνουσι δὲ κἀκεῖνοι. ἀφαιροῦνται 
τ. π. τι ν. σκίρτημα Βαθοί μ. χαὶ οἵη. μ. περὶ καπη- 
λευόντων μ. κἀκεῖνο Ηαᾶ56 οἴ. ῬΠΠῸ]. ΧΧΥ͂, 227 δὲ Οοθοί. 

χἀκεῖνοι ς. οἱ παῖδα ὭΨ. ἀϑλητὴν ὉΥ͂. ἀϑλητῶν ΟΝ. 
12. ἀφελόντες ΟΜ. 21. ἄνεσιν μος οὐ 22 5ογ. 396. 
κίνησιν ς. πίνησιν --- τριβόντων ἴπο]. Υ. 39. ἡ δα4. ὉΥ. 
21. λόγου ϑαυμασιώτερος ὃ Φοῖνιξ ΄Ἐλιξ παρὰ πάντας --- 
ταύτην. μ. 38. προσεκτέον 1). οὔτε ΟΜ. οουτ. Υ. 92. ἡγού- 
μεϑα ΟΌΜ. οουτν. Υ. 28. μὲν διὰ. 29. ξύντομος Υ. 30. ὀξὺν 
807. ξὺν ΟΜ. 46]. Ὄν. 952. ἡ δὲ ἀνέσεως, ἡμέρα κίνησις 
ἀκμὴν ξὺν λόγῳ ἀνακτωμένη 5εγ. 391. ἡ δὲ ἄνεσις ὡς 

"- 



ΧΠΙ ΑὈΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΊΙΟΑ, 

ὥρα κίνησις καὶ ξὺν λόγῳ ἀνακτωμένη ΟΌΜ. ἡ δ᾽ ἄνεσις 
ὡς ἐν ὥρα κίνησις. καὶ ξὺν λόγῳ ἀναἕτ. Υ. 

288, 2. τῶν ἀντιπάλων ΟΜ. οοΥν.. Ὁ. ὑποφεύγοντα 
ΒΟΥ. προδφογόντων ΟΜ, προφυγόντος ΠΥ. διδάσκει δα ᾳ. 1), 
πάντα Υ. 4. γυμνάξειν ΟΜ. οοΥτ. 3). ὅ. τὸ ξυνίεναι ΒΟΥ. 
τοῦ ξυνίεναι ς. 0. ἀνιᾷ μὲν σιτία 5ον. 400. ἱκανὰ μὲν σιτία ς. 

Ἵ. ἃ νοΥὉ15 λυπεῖ δὲ οἶνος πονάτϊῃ ὁαραί οταϊπηίαν ὈΥ͂. 
βλάπτει δὲ ἡ ἀπ᾽ ἀφροδισίων 50γ.. κλοπαὶ δὲ πάλιν σιτίων ΟΝ 
οὐ ὉΥ͂. (τε πάλιν). 8. τοῦ ὀνειρώττειν ἕξις Δα. 9. τὰ μὲν 
ἀκούσια, τὰ δὲ ἑκούσια Μ. 10. ληροῦντες Υ. 11. τοὺς μὲν 
δὴ ὑπερσιτήσαντας τας περιπυβιστῶντες (289, 156) Βαθοί μ. 
ὑπερσιτήσαντας Οορου, Υ. ὑπερσιτίσαντας ς. 18. ἐνδει- 
πνύμενα Ο. 18. χλιαρώτερον Οοὐοί. 19. ἐπανϑοῦντας Ο. 
ἐπανθοῦντες Μ, ααἱ οοὐν. ἀπανϑοῦντες ἴθ. ὑπὸ δαά. 
Οομοι. 20. δώδεοε ααᾶ. ἁλίσκονται Ὑ. ἅλις κείσϑω Ὁ. 
21. ἐνδείξηται ΟΜ. ἄναιμον μ. ἄναρμον. ς. 22. ὧν εἰ 
ἐφαπτοίμεδα, οὔδ᾽ ἂν εἴη στεφανηφύρος ἀγωνία μο οὐ ὟΥ. 
(οὐδ᾽ ἂν). ὧν εἰ ἐ. οὐκ ἁ. ἐ. σ. ἀ. 5ον. 242. εἰ ἐφαπτοίμεϑα. 
οὗς δὲ ἂν στέφοι ἀγωνία ΟἿ) εἰ Μ. (οὕς δ᾽ οὐκ ἂν σ. τ.) 
εἰ ἐφαπτοίμεϑα, οὗς δ᾽ ἂν στρέφοι ἀγωνία ΟοΡοί. 27. δοὲ 
σϑαι Ο. 28. ἀποκαϑαίρονται Ὁ. μὲν αὐτῶν τῆς Μ. οοῃ]. 

29. ὁρῶντας Ο. 82. οὐ ταὐτὸν 50 γ. ν. ταὐτὸν σὲ 
289, 1. ἀλλ᾽ δαᾷ. οἵ μὲν μ. οἵ μὲν γὰρ ς. καϑαί- 

ροντὲς μ. καϑαίρονται ΟΜΨ. κχαϑαιροῦνται Τ). 2. τή- 
κοντες μ. τήκονται ς. 60. ὑπερσιτήσαντες Οομοῖ. ὑπερ- 
σιτίσαντες μὴ. ὑπερσαρχίσαντες Μ οἱ Υ. (ὑπερσαρκή- 
σαντες). κούφων μ. κοῦφοι ς. βαρυτέρων μ. τῶν βαρυ- 
τέρων ς. 9. δὲ οἴῃ. Μ. μέν τινα μ. μέν τε ΟΜ. μέν 
τοι Τὴ. ἀπὸ τῶν κούφων ΟΜ. 12. τε ομι. (ὐ. 18. μᾶλλον 
δὲ ἀνάγκη ΟΜ. μᾶλλον. εἰ δὲ ἀνάγκη Ὁ. 16. ἀνιάτῳ 5ογ. 
ἄν πώ ΟΌΜ. ἄν πως Υ. πηροῖεν 50. πονοῖεν ς. μετα- 
χειριξέσϑω τε ὃ γυμναστὴς 56γ. μεταχειριζέσϑων δὲ γυ- 
μναστῇ Υ. μετερχέσϑων τε γυμναστῇ ΟΌΜ. 17. κούφους 
ΒΟΥ. κοῦφοι ς. ταῖς διὰ μετρίου ἐλαίου τρέψεσι 5ογ. τῶν διὰ 
μ. ἐ. τρίψεων ΟΠ. τῶν διὰ μετρίων τρέψεων ΜΥ͂. καὶ τοῦτο 
ἀποματτέτω 50γ. οἵ, 598. καὶ τοῦτ᾽ ἀπομάττειν ἀπολιπαί- 
νοντὲες ΟΜ, καὶ τοῦ τε ἀ. ἀπολιμπάνοντες Ὦ, τοῦτ᾽ ἀ. 
λιπαίνοντα Υ. 20. ὥστε ἰδρῶτος 50. 408. ἔδρῶτος ς. 
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πάντα μεστὰ ΟΟΥ͂. ταῦτα μεστὰ Μ. εἶναι 5ογ. ὄντα ς. 
21. διὰ μετρίων τῶν “γυμνασίων Βου, διὰ τῶν γ. ὈΥ͂. 
τῶν γ. ΟΝ. οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐ. ΝΕ. περιττεύσαντας δἀά. ΝΜ. 
Ῥοβὲ. τοιούτους. 94. ὑπ᾽ αὐτοῦ 86ν. ἀπ᾽ αὐτοῦ ς. ἀπο- 
ματτέτο --- ἀνίησιν (290, 9) παρθοῖ μ. δὴ Μ. 35. ἀπο- 
στελγγίζετω (51.) μ. ξυμμέτρως ΟΜ. 26. τῷ πήλῳ «44. 399. 
κόνει «τἀ. Υ. ἐλαίω Βαρρ]θί Ὁ οὐ Μ ἴῃ ποία. 31. εἰ δὲ 
ἐξ ἀφο. ΟΙ0. καὶ ἀμείνους Ο. καὶ ἄμεινον ὍΝ. 28. κη- 
ρυγμάτων ΟΌΜ. 80. γυμναξζέσϑων δὴ Μ. 

290, 8. ὑποϑρεπτέοι Οομεὲ οὐ Ηδαβθ οἵ. 1. ο. 227. 
ἀποϑρεπτέοι ς. σαφῶς μ1). σφᾶς ΟΜΥ. ὅ. προηγμένα 
δὲ ΟΜῸΥ πἰ οοη]. Ηδαβθ. προηγμένα καὶ μ. 6. ἐγγυμνά- 
ζοιντοὸ μαιΟΥ͂. ἐγγυμνάζοιτο ΟΜ. 8. μετρίως οτι. ΟΌΜ. 
11. καϑιστάντι 80: .405. παριστάντι ς. γυμναζέσϑω δὲ Ο. 
ἐν χώρᾳ Υ. ἣ χώρα ΟΜ. 13. οἱ περιδεεῖς --- φυλάττε- 
σϑαι μ. 117. μετρίως 8εγ. μακρῶς ς. 18. ἐπιγυμνάξειν τε 
τῆς ΟΌΜ. τε 46]. Υ. 20. πονηρίας κόπτων ΟΜ, οουγ. 
Ὁ. ἔο: ἰάτρὸς πονηρὰ χ. 24, ἔλεγχος --- ὁδοῦ Βαρδὲ μ. 
τῶν οτὰ. ΜΙ. 238. ἁμαρτία ΟΌΜ. Ῥοκὲ ὁδοῦ (20) Ἰορῖζαν 
ἴῃ Μ. δααϊξατηθηίθτῃ βαδρθοίατη Ναυκρατίτης μὲν γὰρ 
ἦν οὗτος καὶ τῶν ἄριστα παλαισάντων, ὡς τὰ ὑπ᾽ αὐτῷ 
γε δηλοῦσιν ἄριστα ἀγωνισάμενος (τὰ ἐπ᾿ αὐτῷ δηλοῖ ἁ. 
ἃ. γ.. 26. ἐτύγχανε --- σιωπῶντός (291, 4, Βαθοῦ μ. 
21. μὲν ἐν Ὀλυμπίᾳ νενικηκώς ΟΌΜ. 28. πίνων καὶ τὴν 
ἑαυτοῦ νέκην τινὰς τῶν γνωρίμων ἑστιῶν Υ. 29. κατη- 
νέχϑη ἐς ὕπνον Οοδοί χατηνέχϑη τῷ ὕπνῳ ΝΥ. οἵ, 228 
εὐ 252. 

96, 5. ἀγνωσίας Ο. οὐ συνεὶς 56γ. οὐ ς. ἃ γιγνώ- 
σχεῖν ἔδει ΑΥ. ἃ γυμνάζξεσϑαι ἔδει ΟΌΜ. ἀγνοήσας καὶ 
προειπόντος ἃ γιγνώσκειν ἔδει καὶ σιωπῶντος Οοθεΐ, ἘΠ 
248. ἀγνωσίᾳ --- σιωπῶντος 10]. Υ. 4. τοιῶνδε μὲν δὴ 
τῶν τετράόδων οὐσῶν καὶ ὧδε ἀγυμνάστων 50. 248. 
τοιῶνδε μ. δ. τ. τ. τούτων κ. ὦ. “ἀγυμνάστοις Ο. τοιῶνδε 
μὲν δεῖ τετράδων τούτοις “. ὦ. ἀ. Μ΄. τ. μ. δὴ τ. τούτων 
ἄρ. ταν Ὦ): τοιῶνδε μ. διὰ τ. τούτων καὶ ὧδε ἀγυμνά- 
στου Υ. ὅ. ὑπ᾽ ἀπαιδεύτου γυμναστοῦ γίγνεται οὐ μέτρια 
πάϑη 506γ. ἀπαίδευτον γυμνοῦ μετρίῳ πάϑει ΟΝ. ἀπαι- 
δευτοῖς γυμνοῦ οὐ μέτρια πάϑη Ὁ. καὶ ἀ. γυμναστοῦ οὐ 



ΧΙΙ͂Ν ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. 

((-. π. Ὗ. 0. τοῦ γὰρ Μ. 9. ἐς Ὀλυμπίαν ἥκοντες Οοθοεί. 
εἰς Ὀλύμπια νικῶντες ΟΜ. (ἐς 1).). ἐς τοὺς Ὀλυμπίασιν 
ἀγῶνας Υ͂. οἵ. 259. ἑλληνοδίκης ΟΌΜ. 18. ἐπηρτημένης Μ. 
ἀπηρτημένης ΟὨ. παφηρτημένης Οοθοί. ἐπηρμένης Υ. οἵ. 
244. εἴ τὶ βου. ἵν εἴ τὶ ς. παρ᾽ ἃ χελεύουσι 5ογ. παρα- 
κελεύουσι ς. πράττοι 86.Υ. πράττοιτο ς. 14. παραιτουμένοις 
Οορεί, Κ. παραιτουμένους ΟΌΝ. 18. ἕτοιμον ΜΥ͂. ἕτοιμος 
ΟἿ. 10. Ῥοκὲ τοσαῦτα πα] τα νἀ θηΐαῦ ΘΧοΙ ἀῖ886, Ἰζθιῃ 
διπΐθ ἁλτὴρ δὲ πεντάϑλων πτέ. γουθα τούτοις - εὖ γυμνά- 
ξεῖν 5ουνανῖξ μ9ο 46 Ο, ἀπά6 οἷς νυϊατα, Ἰϑούϊοπϑιῃ ρῥτοὸ- 
ἔχ ΜΙγμδϑ, ἀπρύμεθον Ἰιοοὲ. 17, δά46 τὴν. 20. ἁλτὴρ --- 
ἀφῶμεν 299, 6 παροὺ μ. 22. χαλεπώτατον Οοδοέ, Υ. 324. 
προεγείρουσι Οομεί. 25. εὔσηκον οοπ]. Ηδαβθ. 

292, ὅ. γεώδη μ. 7. στιλβοὺς (519) --- ξαένεσϑαι 
παροὺ ἢ, ὥσπερὶ μ. ὥσπερ εἰ (1). ὥσπερ ἐν Μ. 8. σώ- 
ματι ἐστί. σκεδαννύναι. ἔ. σώματι. ἐπισκεδαννύναι μ ΟΜ. 
10. ἐπιπάττοντα μ. ([Ὁ) ἐπιπάσσοντα ς. 11. πίέπτοι ἔμ. 
πίπτῃ ς. ἐπειδὴ --- χεῖρες οτη. μ. 14. κωρύκου 50γ. 
κωρύκῳ Υ. καιρου (516) ἔ, καιροῦ ΟΜ. καίπου Ὁ. 19. ἡ 
χεφαλή --- λῶον οἵη. μ. 22. εἰληϑεροῦσι Οοθεῖ, Υ. 
ϑέρους ἔ, ΟΌΜ. ἀμαϑῶς Οορεί. ἀμαϑεῖς ἔ, ΟΌΜ. 24. οἵ 
μὲν ---- ἐνεργοὶ (298. 8) παροὶ μ. 26. ἐμβάλλοντος μ. 
28. ὑπερκάοντες μ. ἐπιψύξαι ἔμ. ἐπυϑρύψαι ς, ἀποὰ τηᾶ]68 
Παρβὶς. 29. τοὺς μὲν εὐηλίους τῶν ἡμετέρων μ. 82. χρὴ 
τοῦ χοροῦ μ- 

298, 2, ὠπτημένοις ΟὉ. 6. ἄν ἔ, ὧν 5ογ. ὉΥ. 

06. ΙΝ ἹΜΑΘΙΝΕΞΝ. 

294, Προοίμιον ἢ λαλιώ βεγ. Ῥτ6]16τ. προοίμιον ἕξλλά- 
δια Οὐ. προοίμιον ἘΣ. 

Τ᾿ 

296, 2. ἡλιοειδές Β. ἡλιῶδες ς. 297, 19. περιφέρει 
να, ὁ. παραφέρει ς (Ὗ.). 298, 6. ὠδή ΒΕ, ἢ, φ. βοή ς. 
9. γέλως Β΄. λεώς ς. λαμπάδια τε ὑπεκφαίνεται 1 (ἘΠ) ΕΥ͂Κ. 

᾿ 
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λαμπάδες τε ὑπεχφαίνονται ς. ὑποδεῖται Ξογ. ὑποδοῦνται Ἐ. 
ὑπόδημα ς«(Υ..). 10. ξώννυται ΕΣ κοινὸν ἔχουσι καὶ ξώννυν- 
ται μος Ὀτ, Ρ. 2106. κοινὸν ἔχουσι τὸ παρὰ τὸ οἰκεῖον 51. Θ5ὲ ἴπι 
1, 7, β. 4]. κοινὸν ἔχουσι ἴπο]. ὙΥ͂. 299. θ. τοῦ προσώπου Ἐ, 
νάϑτηδ. 2, ὃ, ἘΦ]. τοῦ “ἰσώπου ἢ, ν, τ. 800, 16. κάλπιν 
901]. ΞΕ 501, ὅ. ϑειώδεις ΞἊν ΠῚ Βταηῃ. διεροί Ἤργπο. 
12, ὃ Νεῖλος 501. «. Νεῖλος Ξ. 17. τὸν πόδα ἐπέχει ταῖς 
πηγαῖς 507. οἴ. Φ. 408, ῦ. τὸν πόδα ἔχει ταῖς πηγαῖς 1 
(Ε), γ. τὸν πόδα ἔχει πρὸς ταῖς πηγαῖς ς (Ὑ7.). 26. δια- 

κυβερνῶντες ἔ, Ῥ, (. κυβερνῶντες ς (1, Ὑ7.). 302, ὅ, αὗται 
ααᾶ. Ἐ. 20. περάσῃ Ἡδρτοῖιον. 803, 13 τϑαπϊτιξαν ἀντι- 
παλαιστοῦ ἃαΐ οοτίο ἀντιπάλου. 38. διώλισϑεν Ἐ, 
διωλίσϑησεν ς ((, Ὑ.). 804, 2. τοῦ τοκετοῦ κενός ἔ, ἐδ 
χενὸς τοῦ τοκετοῦ Ν. τοῦ τόκου κενός ς ((, Ὑ7.). 9. μη- 
λεῶν 561. μήλων ς. 25. ἔο. ὑπὸ τῆς Ἐν κ. 906, 14. 
σπουδὴ καὶ κατὰ τί ὁΧ Ξιροτίογα σοῦβα 3503, 9 ἐγσδηβ᾽ δία 
δάμπο οχιβέσηο, ἀοίηάθ τῆς γῆς δὰ ΘΟτΡ]θπ ἄδτα 56}- 
το πέϊατῃ δαϊθοίστα, ἰἴίδαπθ ἴπο]. ποῦ δὴ καὶ κατὰ τί τῆς 
γῆς τάφος οοπΊ. ΠΣ οἱ ῶΣ 1ο ἰδτηθη ΟΤΉ. 
τάφος. ποῦ δὴ κεῖται καὶ κατὰ τί τῆς γῆς σοπ]. ΥΥ̓ δξίοτπι. 
ἔστιν ἐπὶ τέρμασι τῆς γραφῆς τάφος. ποῦ δὴ καὶ κατὰ 
τί τῆς γῆς; τάφος οὐδαμοῦ εοπ]. Βταπη. 806, 8. καὲ 
461. Ηοτομοσ. 19. γράτνει πὶ Θ0}]. «4605, ΥΥ. γράφει ς ({.). 
82. τοῦ ἄνω ἴπο]. -". τῷ ἀνέμῳ ὙΥ̓ δβίουτηδπη. τοῖς ἄνω 
Βταπη. 807, 8. διολισϑάνουσι 50γ. ϑιολισϑαίνουσι ς. 
21. ὄονεις Ἡοτομον. 308, 8. οὗ μουσικώτατοι Ἐ. ὅ. ση- 
μεῖον τῆς ὠδὴς ἴπο]. 28. ἡ δὲ θῆλυς Ἐ. 36. δίο φοί- 
νίκας οτη. ἔ,, ἴπ0}. «{Δ6008. 509, ὅ. μέλη. Ἐ; ἔ. τὰ μέλη τ 
(τὰ 1πο]. Ζά6088). 18. κατὰ φύσιν πὰ. ἡ ἕτέρα χείρ ΤΙ. 
Ρ. 2596: ἴπο]. 8510, 8. χἀκείνη παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ τάχα 4 
6Χ Ρὶ εἱ Ε (αὉ 1: ταῦτα φῬτο τάχα) φ (αἱ καὶ ταῦτα). παρὰ 
τοῦ Ἕ; καὶ αὕτη ς ({, Υ7.). 4. Ὁ ΚΡ ΒΕ 248 τὰ. οἱ Αὐὶ- 
δίδαποί. Γ, 11, 864, ΥΥ. φέρει ς ((). κατέλαβον ΒΟΥ. Ξ, 
κατελάβοντο ΒΕ, ἢ, νά. κατέλαβε ς. 29, τη8}15 καὶ τῷ Ἠ. 
ἐμπεσεῖν. τιξ ο5ὲ Ρδυ]ὸ Ροξί 911, 2; 1α6Πὶ ΡῬτοροπῖε 
Ἡδτομοσ, ααἰ 20 ἐς εὐ 80 γὰρ ἀεῖοε; 86 5ἰαίϊτη 511, 4 
καὶ οὐ ὅ καὶ Ἴστρῳ οἰοϊέ. 311, 14. τοῖς σφυροῖς σοῃΐ. 
9 Δο005, 564 ἀπδιίαπέίοσ. ταῖς κορυφαῖς ς. εχ 400 οἸ τα 
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ταῖς παρυφαῖς ἴθοϊ, βοψιοιίο ὙΥ. ταῖς ἀκρωνυχίαις Βυθμμ. 
29. “σχῆμα ἃ; Υ. 94, ἃ ἀναδιδόασι ἩοτοποΥ. 28. τὰ 
δὲ ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ γύναια 6Χ ν5. 10 πο νϑπουπηῦ: ἴη6]. 
ί(οπι. ὟΥ.). 512, 10. στοὰ περιέστηκε Ἦν: 155. τῇ ϑαλάττῃ 
1ΠῸ1 εν ΤΩ; ΤΑΔῚ μὰς Ἡοτοπου. 28. ἁρπάσεσϑαι 5800. ὧρ- 
πάσασϑαι ς (ἔ, λ, Ῥ». 2965 ὙΥ.). 514, 18. ἀλλήλοις τϑοία 
1011 ἩτοΠοΥυ. ἸΝὉ 2, εἶτα ὑδαρεῖς ὑπονοῆσαι ν. εἶτα 
ὑδαροὶ εἶτα ὁπονοῆδαι δ, (Ὁ) ΘῈ Ἔν- Ἡδτοπου. 
19, ἐς τὴν Κάδμου στέγην ᾿᾿. 206. φαιδρὸν αὐτὸς 50... (ὙΥ.). 
φαιδρὸς αὐτὸς ς (ἰ). 90. καὶ ἤδη καὶ ἄμπελοι . καὶ 
ἤδη ἀμπ. ς. 910, 11. αὐτῷ διίθ σφόδρα αἰβρι οὶ Ἠου- 
ομοχο, 8517, ὅ. ὡς μὴ διαλύσῃ "νὰ, 16. ταῦτα 46]. Ἡφτοβον. 
ἰάθη 318, 4. αὐτὸ. οἱ δἀάϊξ 9 τϑοίθ οὖν ροβὲ μέν. 
8. ἐπιδέον 5ογ. ἐπιδεῖν ς. 16. διῆκται ᾿'. διήκει ἔ, Ρ»,, φ, νά, 
ΥΥ. 25. ϑεῖζν τι Τὶ, αποα “400}05 ροβία]αθαί. ϑεῖόν τὲ ς. 
819, 8. ἀποφευγούσης Ἡδγοπον, τϑοῖθ, ραΐο. 11. ἤδη 
καὶ Τ. καὶ ἤδη ς. 820, 19. ἔο: ϑύρσοι δένδρα. 20. ἡ 
χαμαί Ἠτο]ιοσ, ἴοι 22 46]. καὶ, 28 ἐκείνου οομΐ. οὐ 28 
οὔτε γοῦν δρῶσι. 521, 8. εἴ πη ἄρα Ἀ. ὅ. οἵαν Ἡδτοθον. 
16. Ιάϑιη ἐνταῦϑα δὲ παρεῖνται. 28. οἵπερ Ε.. οἱοίπερ ς. 
24. μηρῶν παροὺ ἈΝ. αἱ λ. οὐ αὐτοὺς ἤδη. μοιρῶν - ἤδὴ 
αὐτοὺς Ο. 28, φύγοι 507. φύγῃ ς. 82. τῇ δ᾽ ἐμβεβήκασι 
Ηρφτομου. 322. ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ πλούτου 46]. ΗθτοποΥ. 
14, ἄξεσϑαι ἔμελλον οοΠ]. Ἡθροῖιθι, τηϑ] τη ἄξεσϑαί φασι. 
1ὅ. Τυρρηνῶν 16ρο αἱ 928, 8 ἴᾶτῃ δῦ ἴῃ οὐάϊπθ, τπθὶ ΒΕ, 
Τυρσηνοὺς παροπί. 19. ὡς δ᾽ ἐκπλήττοι Ψ4οο005, ὟΥ. ὡς 
ἐκπλήττοι 5 (Ὁ). 24. πηλαμύδι εἴκασται Βηήαπη. 260. ὑπὸ 
τοῦ οἴνου πὰ. ὑπὸ οἴνου ς. 29. τῷ οτῃ. Ψ460058. 90. τῶν 
ζῴων τοοῖθ 46]. Ἡθυομου. 829, 10. ἐπιτρέχουσι Ἡδυοπου. 
Ἰάοτα ἴατο (0111 1ὅ τῷ δὲ λοιπή. 117. ἴο: ἐπικελεύεται. 
τεῦ 9.9... θὲ 80. καϑεύδει βοῦ., Υ. καὶ ὠδαὲ ς. 824, 8. ἡδὺ 
Ἠρτοπου. 4. ἐπιτρυπῶνται ὙΥ. ΟΣ 90η]. ΔΙ μηδ]. ἐπιϑρύ- 
πτονται ς. 18. ἐς αὐτὸ 80, (Ὁ). ἐπ᾽ αὐτό ς. 19. καὶ οἱ 20 
ὑποέσται ἴπο]. καὶ πρὸς τὸν αὐλὸν ὑψοῦται Βγαπῃ. 21, ἐς 

νύχτα σε 8ον. ἐς νύκτας ς (Υ.). 820, 12. τὸ δὲ χλύξζεσϑαι 
Ἡδτομον. 526, 14. ἐξ αὐτῆς Β.. 18. τοῦ ἐντεῦϑεν 50γ. (.), 
ἐντεῦϑεν ς. 327, 8. οὐδ᾽ ἐπαίει κον. (Υ7.). οὔτ᾽ ἐπαίει ς. 
10. αὐτὸ 5εγ. αὐτοὶ ς( Ὑ7.). 12. τὴν χεῖρα ἴπο]. (μοπ ὙΥ.). 

ἀν 

ΝΣ 
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το ρδὶς δαΐθμὶ ΘΧ νβ. ὅ. 24. ὑπ᾽ αὐτοῦ εογ. -. ἀπ᾽ 
αὐτοῦ Ἐ, Εν φ; να. παρ᾽ αὐτοῦ ς. 8528, 14. οτα, γὲ Ἡ, 
ἴπ6}. 80. ὑπ᾽ αὐτῷ γε τῷ δίσκῳ 56τ. κε. ἐπ᾿ αὐτοῦ (ὑπ᾽ 
αὐτοῦ Μοτ. Ο].) γε τοῦ δίσκου Φ: 829, 235. ἴπ ῬδΔοΟΙΟΙ 
Βουῖθιβ οὔθ θη θχοὶ ἀἴβθ6 8] 014 ραίαῦὶ ὙὟ. 580, 4. 
χαὶ απίθ χατεψελλισμένων «44. “4ς008. 14. καὶ ἘΡΕΣ: 
νυσος ἢ Ῥ. καὶ ὃ Ζ. ς (ι, 77.). 24. οὔτε που Ο. ρτδοίοι 
Ε, λ. οὔτι πω ἴ, ὙΥ. 2ὅ. κατ᾽ ἴχνος αὐτὸν κατιδεῖν 5ογ. 
καὶ ἴχνος αὐτοῦ κατιδεῖν ς (Ὗ...ὄ 391,22. ἔοικεν ἴη6]. -. 
882, 8. ἑπτὰ οἵ 506γ. Ἐ. ἑπτὰ οὗτοι ς. 26. τὸ δὴ ἐπὶ 
ϑαλάττῃ 86Υ, τὰ δέ ἐστι ϑάλατται ς. 29. πύλαι ὙΥ οβίον- 
τη. πύλη ς. οαδα το]οίατη. 599, 6. ἐξιχνεύσωμεν 2, 9, 
Ἐ;. ἐξιχνεύσομεν ς ω, ι, 7.0. 18. χαὶ αὐτὸν 56γ. αὐτὸν 
χαὶ ς. 3384, 12. πέφρακται αἸίογιτη νἱάδίιν δα 5664. 
ψουρᾶ Ρδυεπαΐδθα, απᾶθ6 δχοιϊιάθυαπί, 20. ἁλουργίδος 
Ἠδτομβοῦ:; ἴάριη 29 σίδης Ῥτο ἴδης ς. 80. ἄγαμαι αὐτὸ 
ΒΟΥ. ". ἄγαμαι ς. 588. δεῖ 5ογ. κ. ἔδει ς. 8. αἱ δὴ 50γ, ". 
αἱ δὲ ς. 9. Ἰαοῦπδα βρη ἰηνῖζο ΥΥ θϑίθυτηδηηο τϑίϊητι. 
ὅ86, ὅ. ϑεωροῦσιν αὐτὸ ΥὟ δδίοττηδπη. ϑεωροῦσι τὸ αὐτό ς. 
(3. πρὸς αὐτό οοπ]. “4ς005)]. 16. ἐκπλημμυροῦν φ; λ. 
Ῥτοθαὶ Ηδύομον. 537, 10. πολλὰ δὲ 5ογ. πολλὰ ς (ΥΥ.). 
28. μνηστῆρας, ᾿ Ρ; τ ΩΝ. ἐρῶντας ῳ, 9, Ἐ,, ἐ. 
10. ἀνάπτων τὰς αὐτῶν κεφαλὰς οἷον οἵ 'ϑήραν ἡρηκότες 

50}, (Ὑγ., ΦΟΥΤΙΡΘῊΒ Ἰφοϊομθτα ἴη 1: ἀτάκτων λέοντων 
κέφαλαϊῖς οἷον ϑήραν ἡρηκότες. οἵ, 571, 89. οτηἶββ8 68 
γουρα βαπΐ ἃ ον 8. ἜΜ. 898, 19. καλύπτει ἡ ἐσϑὴς 
αὐτῇ κνήμῃ 56γ. ρ μυλύπτοι ἡ γραφὴ ἐσϑὴς αὐτῇ καὶ 
κνήμῃ 1. ππ46 507. ὙΥ δβίθυτηδηῃ καλύπτει ἡ γραφὴ αὐτῇ 
καὶ κνήμῃ. γουθα αὐτὴ φνήμῃ ἀοραπῦ ἴῃ 2. 8. Ἐμ, 4π| 

: Βαθοηΐ χ. ἡ γραφή 3389, ὑποσέσηπε ἜΒΗ Ἐν Ρτο- 
Ῥαπέο ὙΥ, 

Π. 

840, 4. παρὰ τοῦ γήρως 56γ. γήρως ς (ὙὟ.). 5842, 
10. λέοντα ἴπο]. κ- 343, 17. ὅσα ϑεὸν καὶ σὲ ὑπεκφεύ- 
γοντὰς 561. ϑεὸν ὅσα καὶ συνεκφεύγοντας ς (Υ. δΔρρο- 
5115. βἐὲ811.]15). 28, ἑνωϑέντες ὙΥ, 1ΠΙΡογανὶξ πη οΙ5. τηθῖβ; 

-" 
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Βταπῃ ὀνομασϑέντες ῬΡΤΌΡΟΙΪ.. 544, 10. ροβὲ ποικίλλει 
μὲν ΘΧΟΙ 1556 σἹ ἀοίαν ἡ γραφὴ κι 94 ΣΥΝ ΠΟ ΟΣ ὃ. 
ἀνεσκίρτηκεν, ὁ δ᾽ ἐς αὐτὸ ὑποβλέπει 5. 10. σοι πο]. Ἂ 
841, 2. ὡς νῦν ἥρηκεν Ο, ὙΥ δϑίθητηδηιι. οἷςς 6Θδὲ Ξε ὁἵους 
6: Θο 10; .- 948...4- παρατεϑήλασιν ΒΟΥ, περιτεϑή-- 
λασιν ς ΟὟ... 949, 12. περὶ τὸ ἴπ0]. 880, 18, ἐπερεί- 
σαντὲς 507. . ᾿ἀπερείσαντες ς. 82, τὸ αἷμα δ τε, 09 79 ο ΥὟΡ. 
τὸ αἷμα δὲ οἷον ς {0. 9061, 19. Κρηϑηίς φ, νά, ὟὟ 
Κριϑηίς ς (Ὁ. 27. κατὰ τὴν ἐπ α6]. Ηδτομον. 988, 
80. τὰ νέα ἷπο]. 74.008. 9ὅ4, 15. δὴ 1, 2. ὁπι. Υ. 
29. οὔπω μέλαιναν π, ἰ. οὕτω ἀἰὐληεηπα ΞΘ τ ιν 
170, 82. 855, 4. ἐκπεφυύπασιν. ἴνν, Ὡς ΠΟΙ. δ ν ὁπι. 5: 
10. χρυσῇ γε --- τῇ κάλπει Πρτομον. 22. ἴο: ἐσπεσού- 
μενον οἵ, 351, 1. 857, 10. αὐταὶ ΥΥ δβέθυτηδ πῃ, αὗται ς. 
900...0. δι τλῶν 501. ὑπαντλῶν ς. 9, κατὰ τῶν ϑεῶν 

αὐχῶν 501, κατὰ τ. ὃ. αὐτῶν ς. 360, 14. προβέβληται 
Ἡδϑγομου. 81 ααϊα τιπίδη ἀπτη 51}, τη8}15 προνένευκε οἵ. 
518, 18.---19. ποταμῷ --- σύνηϑες ἴπο]. Ἡϑτομον. 230. ἀνα- 
τέϑειται ἰάοιη. 362, 2, καὶ συνάπτουσαι 5ογ. συναπτου- 
σαι ς. 868, 19. τάχα που Βταππ. που ταχα 1, Φ, ἰ, ὟΝ. 
((ὰ οοες. (Ὁ. ἀθθβϑ). 28. ἐμβεβήκαμεν τὰ, ο. ἐμβεβλή- 
πᾶμεν. ὁ (5, τ, ὙΥ7.. ὃχΣ 6.) δ. ὁ 151. ΟΣ ΟΝ δ δα 
τοῦ παιδὸς ἀποκρίνασθαι .} ὁχ 1, καὶ ὑπὲρ ποδὸς ἀπο- 
χρίνασϑαι 2, 8. χαὶ ὑπὲρ παιδὸς ἀποχρ. ἰ, Ὑ. 564 [πο], 
ξυγχωρώ καὶ πλέωμεν ἴπ0}. Ηθγομθὺ θα θη5. ΟἸθδυϊατη, 
αὶ οτηηΐα ἰδία καὶ ὑπὲρ --- πλέωμεν οὐχ. 566, 11. κρᾶ- 
σιν 56γ. φύσιν ς (ΥΥ.). ὃ, ὧν ααᾶ. ().). 866, 15. ἀνα- 
τετραμμένοι 580γ. ἀνεστραμμένοι ς (ΥΥ.). 9601, 21. ΕΥΥΕ 46]. 
Ἡδτομον. 308,3. προσάγονται δὴ ΒΟΥ, προσάγονται δὲ ς(ν.. 
28. ἔστι δὲ 1π0]. κ«.-. 369, 11. ὃ παῖς 1η0]. Ἔ, 12. ἡνιοχῆσον 
γα, ἘΣ. ̓ ἡνιοχήσων ἘΛ(7. 5: Υ.. 80. τοὺς μὲν οὖν ΗδτομοΥ. 
τοὺς μὲν ς. 510,11. σκυμνεύοι βογ. ργοθαπέο ὙΥ. σκυμνεύει 
ς. 572, 14. ἤδη 1η0]. 518, 8. τὸν ὧϑλον ἴπ0]. 14. τὴν δὲ 
γαστέρα 507. (γ».). τὴν γαστέρα δὲ ΘΟΠ]. 7 40005. τὴν 
γαστέρα ς. 18. περὶ ἀστέρας Βτιππ. 28. ἀναϑήσει 5ογ. κ. 
ἀναϑήσεις ς. 234. ξυμβιώσει 5ογ. -.- ξυμβιώσεις ς. 80. κο- 
λωνοί τε ἐπικήδειον Βτυηη, Ἡθγοπου. ἐπιτήδειον βαπί: 
βδὲϊβ ΔῚΡ]1. 5714, 12. αὑτόν 5εν. αὐτὸν ς. 22. δίῳ οοη]. ᾿ 



ἈΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. ΧΗΣ 

8005, δϑϑϑῃϊθηίθ Βυππηῖο. 8516, 8, ὅτε χέοιτο 507. ". 
ὅτε κινοῖτο ς- ὑπενοῖντο ὙΥ. δυτοΥΘ ὀρδιανπτηὶ. 0. ὀρϑὸν 

ΒΟΥ. Ἂ, ὀρϑὸς δὶ ἐξ τόν τὲ πῆχυν 501, τὸν πῆχυν δ. 576, 
Ὁ, ἀναπνεύσειεν ΒΟΥ, ἀναπνεύσῃ νὰ. ἀναπνεύσοι ς (ΥΥ... 
20. πρὸς τὸν Ἡρακλέα Β6.: τ. τὸν Ἧρ: ς- 8117, 12. 156]: 
βρέφη δὲ βου, τὰ γένη οχ Ὁ. (ἀγεννῆ) οἵ. ΤΙ: θῸ: 26. 
αὐτῇ λεοντῇ ὙΥ ββϑίθυσηδ ῃῃ 6Χ ΟοΟμΐ. γα] οκοπιδ νη! οἱ 
Κορηϊ, ἴῃ οϑίθυϊβ πιὸ ΒΘαΈΘΠ8. βρεφῆ εὐγενῆ χαὶ τηλε- 
ϑάοντα (519) Βτιηπ. 18. ἕο: βέβληται οἱ 16: ὁ δὲ αὐτὸ 
διαπέπαρται τὸ στέρνον. 17. ἐρριμμένου Τήπ δι. ἐρριμ- 
μένων ς. 819, 2. ἀπίο καὶ ὃ τρύπος ΠΟΠΏΪ}1) οχοί 1586 
Βαβρίοου. κ᾿ 8. αὐχμός τε περὶ τῇ κόμη καὶ περὶ τῷ 
μετώπῳ σίνος 50... »κ αὐχμός τε τῇ “. καὶ περὶ τῷ μ. 
πίνος ς. 380, 9. ἐπὶ τῶν ὀπισϑίων σκελῶν Ἡδτοπον, 10. 
αὐτοῖς ἴπο]. 28. ἄνϑρωποι γηγενεῖς ἴπο]. (7.). 8582, 9, 
δῖ πᾶπο ᾿πη ΟΊ Θτ ΘΧΟΙαΙς ἃἰΐθυα, αὰὰ ῬΘημθίορα οχ- 
ΒΡ θ δίας ἰθ]8πὶ βαδτη αἸΒΒοΙγΘμ5; αἀπᾶγθ Ἰθσθη πη νἱ-: 
ἀθίαν ἐπεὶ --- ἐπαινεῖς (ρτο ἐπεὶ --- ἄδεις) -«. 1, ἐκ 
γενύων Βτιμπ. 29. ἃς δὲ Βυιμη. τὰς δὲ ς. ἀσπαίρουσι 
δὲ καὶ πειρώμεναι διαφυγεῖν ὅμως οὐ ταράττουσι Βττιππῃ. 
984, ὅ. τὸν νεκρὸν ἴπ6]. κ. 58, 22. ἀπολωλόσι καὶ τρυ- 
φῶσιν ἴ1π0]. 886. ᾿πξουρυποίομθη απ μηδίζων 5αδία]1. 
18, ἕο: τὸ εὐξύνετον «. 28. ᾿φρκαδία καὶ ἴπο]. 587, 1. 
τῇ πυγμῇ 561. τῇ πάλῃ ς (.). 18. Ἥλιον 5861. ἥλιον ς. 
"ΤΠ σίδῃ Ἡτοπον. Ἴδῃ ς. 888, 18. μάττειν Ἠθτοθον. 
14. ἐς ἴπο]. 889, 4. ἀναπνεῖ 56γ. νὴ 4 ἀναπνεῖ 6Χ 
60}. «4000 511 αν επξδτταλιή. ἥδιον πνεῖ ΟἍ, 564 ἥδιον 
ΟΧ νβ8. 8 τϑροίϊαμι οϑί. 18. αὐταὶ 501. (.. αὗται ς. 

{. Ν ΡΗΠΙΟΡΤΒΝΑΤΙ ΠΟΝΙΟΕῚΙΒ ΜΤΑΟΘΊΝΕΝ. 

591, 2. καὶ 44. «. 21, ἔο: ἱκανῶς ἔχουσι. 238. ἀπο- 
βεβλήσεταί που 56τ. ἀ. ποι ς. 260, ἧ κόμιδῃῇ σμικρά 56ν. 
ἢ κ. σμικρὰ ς. εἰ καὶ κομιδῇ σμικρὰ νϑ]1 “9}460085. 392, 
11, σοί ῖββθ νἱἀθίπιν πολὺν χρόνον «. αὐτί 5ἴπ}}}6 χαϊά 
Ῥοβὲ ἀκλεῶς. 22. ἁπλᾶ ἐκβλεπούσαις ἴπ 6]. κ, ἁπαλὰ ἐκβλ. 
ΘοΥΥ. 98 0000}5. 393, 29, ἔο: ὑπὲρ τῆς ἐν τῇ νήσῳ ἕδρας -. 

ῬΗϊοβξέτδξαϑ δᾶ, Κδυξοσ. 11. ᾷ 
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995. 4. οἷον νὴ 47 ἀταλλουσης Φαροῦβ, ΥΥ. οἷον δια- 
ψαλλούσης ς. 21. τῶν δένδρων ἰγατιδροβαὶ ροβὺ συνδέουσαι", 
Ἰορθθαΐαν δι ξυμβεβλήκασι. 22, ἄλλο ἄλλῳ 5ογ. αἱ ΟἹ. 
ἄλλον ἄλλῳ ς. πυκνόπτεροι ΟΙ. πυκνότερον α' 590, Ὁ ΤΟΣ 
διατάμνου ξυγκειμένη. 8. δὴ ὡς δὴ ἐ ἐγείρας 5ῖνθ ὡς ὑπεγεί- 

ρας 97, 8. αὐχένα 5ογ. 6Χ θ0η]. Φδοοῦ 811. πῆχυν ς. 12. 
ἵππου ἴπὸ]. Βγαμῃ τη8}1 ἰταμοῦ. 22. ᾿ἀρκάδων 807. [Ἄρκα- 
δίας ς. 29. δὲ οὐ 4ηιανείρᾳ ἴπο]. κ. 898, 29. ἀπὸ 1π0]. 
ξογίαββθ ἱτητηθυῖίο. 599, 18. ἡ Νὺξ ΤαρἘς ι, ὟΝ. τονο- 
ΟΔΥΪ τηϊποόύθιη [Πἰθγάτη. 400, 1. ὁπόσος 801. ὑποῖος ς. 

18. ἦρται δα. «Δ 0005 θοη͵θοίαγδ. 90. 1ο: διασπάσονται 
τ' σε. ᾧ καὶ κ, ϑηρία ἔ. τὰ ϑηρία ς. 401, 11. οὐκ οἶδεν 

ΒΟΥ, οὐκ οἶδα ς. 402, 10. ομαι 807 αἢ μὲν Ε- ΖΦ: 1. 

ἀνημμένην ἑκάστην 561. Ὑ. ἀνημμένη ἑκάστη ς. 18. ὃ 
ποιητῶν 86γΥ. ποιητῶν ς. 25. περὶ τῶν ἐν τῷ νικᾶν ἔ, τ, ὙΥ. 
περὶ τῶν ἱχανῶν ς. 408, 17. τὸ φεῦμα μέτρον ἴπο0]., ὟΥ. 
406, 2. γὴν 1η0]. 12, ἀρῶν ΒοΥ, αἰτίαν ς. 407, 4. παρὰ 
ααἀά. 24. γὰρ 1πη0]. ἀοΙϑία ἰμ θ ρα ποίϊο τ 6 διῖθ ἐμξεῖθρε: 
408, 6. τὰς ὄχϑας 50γ. κ. τάς τε ὄχϑας ς. 21. μελαίνε- 

σϑαι τὲ δοκεῖ 5ογ. ὙΥ. ἡ δὲ μελαίνεσθϑαι δοκεῖ «ΓΔ 0005. 
410, 10. δρᾷς ὡσεί 5.γ. ὁρᾶς νοήσεε Ο. ὁρᾶν δοκήσεις 
Φδοοῦβ. ἔργον ἴπο0]. εἴπη δυσκυλίστως 561. " (Θίΐδτα 
Τάπ δι ἴῃ νϑυβίομθ: εἰ μὴ δυσκυλίστως) μὴ ἴπο]. 18. ἔχει 
5801. ἔχοι ς. 22, ἐν ταα, ὅδοοῦβ. 411, 16. τὸν δὴ ἀμφοῖν 
κοσμούμενον 501. κ- τὸν δ᾽ ἀμφοῖν χκοσμ. ς. 412. 11. 
ὑπεραίροντα ἀνθρώπους ἴπο]. «. 18, ἔτε 44α. -«. 27. ἴο: 
ἡ γὰρ δὴ ἀνισταμένη. 418, 6. ταυρείαν “δοοῦΒ. ταύ- 
τὴν ξ. ἐς πολὺ ἴπο]. κ. 24, ὃ δὲ τῆς ἠόνος μέρος βέβληκεν 
ΒΟΥ. κ. ὃ δὲ τὰς ἠόνας προσβέβληκεν ς. 414, 19. τί δὴ 
μέλλεις 50γ. κ. τί διαμέλλεις ς. 28, διαφύσεται 801. δια- 
φύσεσϑαι ς. 41δ, 10. παρὰ ἱπο]. 22. ἔο: ἐπὶ κύκνων. 
27. προτείνων τε τὴν δεξιὰν 50γ. Ξ. προτείνων μὲν τὴν 
δεξιὰν ς. 410, 2. τοῦ σωματος 801. τῷ σώματι ς. 
ὅ. διηρϑρωμένῃ Βταπη. τηδ]ΐτη το ]]6γα διορωμένῃ κ. 10. 
εὔπνουν 561. ἔμπνουν ς (ἴῃ ὁ ὁᾶδι Βαρβι). 18. καὶ σκο- 
τεινόν τὸ 567. καὶ σκόπει τι ἔ, 10. Ἔρως τε καϑορῶν 
πον ἐξοῶξι τὲ, ρος τς ν. ἕ, (510). 417, 18. εἶναι (4. 5. 
21. τῷ ἴπ0]1. 418, 21. οὖν ἴπο]. ἃ. 419, 1, ἐπὶ τοῦ 



ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΔ. {| 

δίφρου 56γ. κ. ἐπιβὰς τοῦ δίφρου ς. 9. λύϑρον “Δοο}5. 
φίλτρον ς. 18. γὰρ δα. 420, 2. τῶν 444. 

8. Ι[Κ ΟΑΙΠΙΒΤΒΑΤΙ 5ΤΑΤΌΛΒ. 

421. 20. ἐξευρομένην 80Γ. -. εὑρομένην «Δ 0008. 
ἐγειρομένην ς. 422, 17. Μέμνονος “Φδοοῦβιο βυβρθοΐστῃ 
ἴη0}. 428, 8. τοῖς οπ. τη, Κ, 9. ἴπ0]. 8. κινήσεως 844. 
ΘΧ ὁομ].  Δοο 811: ; τϑϑυϊαδηῦαν ἀποὶ τοΐαπαϊ. 17. ἄνϑην 
Τη. ἄνϑησιν ἘΥΜΕΓῸ: ὑπήκουε ὙΥ δβίθσιηθδπη. ὑπήκουσε ς᾿ 
21. καὶ δαἀ. 424, 2. ἐν 8Δ44. 12. τὴς Δ4α. ρ. 17. τηλ]1 πὰ 
ἐδυνάστευε. 420, 8. τὴν ἴπο]. 2. μελαντέρα 8ογ. μελάν- 
τέρος ς. μελάγχιμος, τηϑ]1} ὙΥ̓ Θβίθσιπδημ. 420, 4. εἰς τὴν 
ἰγνὺν Ψ4οοῦ5. εἰς τὴν γῆν ς. 20. λευκανϑὴς ΘΧ 60}. 6- 
ΘΟὮἾΒΙ, ὦ. το σεῖς ς. 21. τοῦ λίϑου ἴπο]. κ.- ἀπὸ ἴπο0]. "5. 
428, 10. ἐπανορϑῶν 1, ι. ἐπανθῶν ς (Ὗ.). 429, 2. καί 
σου Ἀτι ὀφϑαλμόν ἘΠ μος, καί σοι τὸν ὀφϑ. ς. 26. συν- 
ἐπισημαίνων 561. -. ἐπισημαίνων ς. 480, 21. ἡ ἄτεγκτος 
ΒΟΙ. 53. ἄτεγκτος «. 4951, 2. τὰ 844. -.-. 11. ξωῆς τὴν 
ἰδέαν 8.1. κ. τὴν ἰδέαν ς. 12. πρὸς τὴν ἁφὴν οοπΊ. 
Ηδγμθ. 492, 8. λίϑος ὦν ἴῃς]. Ἡογοθου. 18. ἐλεεινόν τε 
ψϑ τάθιῃ. 16. ΜΜεμνόνειος ἴπ0]. κ. 17. τοῦ ἀνθρωπείου 
ΒΓ. κ, τῷ ἀνϑρωπείῳ (ἀνθρωπένου οαϑιι [6 6511). 18. ἐδό- 
χει 8οῖ, δοκεῖ ς. καὶ τὰ λυποῦντα ἐγκεχραμένα ΒΟΥ. ἐγ- 
κεκραμένα καὶ τὰ λυποῦντα ς. 488, 4. ἐξευροῦσαι καὶ 
ΒΟΥ. -. ἐξεῦρον καὶ ς. 17. ἀιλὴ  ούπει Ὁ: ᾳ). ἐκληρού- 
χησε ς. 260. μιανϑείη ἂν 5ογ. μιανθῆναι ς. ἀνηϑοποίητος 
μεν νγῚ ἂν ἠϑοποίητος ς. 484, 15. πρόϑυμοι 56:. 
πρόϑυμος ς. 486, ὃ. ἐκλάμπον 0. δλϑμπων ς. 10. κόμη 
ΒΟΥ. Ἐκ. πόμης ς. 11. κίνησιν φ; ν. μίμησιν ΞΙΜΑ ΚΟ ἄφρο- 
δισίας ΒΟΥ. κ, ἀφροδισίου ἐρωτικοῦ ς. 22. σεμνόν τε 
καὶ μέγα Ἡδτομον. 80. μελῶν 501. ". μερῶν ς. 490, ὃ. 
ἱππείου (6χ «4600 811 οοτγθοίΐοπθ ἱππίου) βου. ὕέπθῦ Ξ 
22, τῆς ἴπο]. 28. παραγραφέμενος 2, Ἐ;, 940005. πέρι- 
γραφόμενος 1, ἰ, Ὑ. 80. τῆς γυναικείας φύσεως 50γ. -. 
τῆς γυναικὸς φύσεως. 487, 4. τὴν λίϑον ἴπο]. 5. 
{. ἀφορμήν 8οῖ. κ. ὁρμήν ς. 9. καὶ ἴπο]. 12. ἔο: μαλ- 
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ϑακῶν λόγων. 19. οὐκ εἰς ἐπίδειξιν μόνον, ἀλλὰ καὶ 
βου. οὐκ εἰς ἐπίδειξιν ἀλλὰ ς. 20. γραφικῆς ρ. γραφῆς ς. 
2ὅ. ϑυμοφϑόροις 501. 6Χ Δ 600511 οοπ]θοίατα πὸ ὙΥ, δη- 
μοφϑύόροις ς ([). 488, 11, ἐνάλιοι 86ογ. εἰναάλιοι ς. 14. νο- 
τίζεσϑαι 50γ. νομίζεσθαι ς (κυματίξζεσϑαι Φ0ο0}58). 18. 
πρὸς αὐτὴν ὅ. πρὸς αὐτῆς Ξ: τὴν οὐσίαν 5ογ. 6Χ Φ΄Δοο 511 
οοπ)]. τὴν ἐξουσίαν ς. χορείαν 9 86005. ὁοηΐ. πορείαν ς. 
ΤῸ: ἐκ βυϑὼν ἀνέβη 86ν. ἐκ ϑηβῶν ἀνέβη 9. ἐκβυϑι- 
ζομένη ς. 22. ἔπλισσον δου]. ἩοτοΠ ον. 10. ᾿κεανὸς βαϑυ- 
δίνης κέχυτο 5ογ. ᾿Ωπεανὸς βα....... ὦχετό γε 9. 

ΟΟΒΕΒΙΟΘΟΕΝΌΟΑ. 

4, Ἵ. ἦν. 9, 20. φροντίδας. ΤῸ τς πιϑανώτατος. 17: 195. 
δράξονται. 19, 11. φϑέγγεσϑαι. 38, 1. Ἐλατείᾳ. 38, 91, ἃ. 
θΘ  ΤΘΗΣ Σκοπελιανοῦ. ΘΘΒΗΜῸΟ: μᾶλλον. ὅ8. 1 τιμᾶσϑαι. 
84, 2. χες. 127 Ἰεροὸ: ἢ. 9765]. {ΠΟ 95: δε, 180, 12. λεον- 
τοχόμῳ. ἰρ14. 17, ταχϑῆναι. 2ΟΤ ΥΘΡΟΠΘ Ρῥτ7Ὸ 1δ7, - 284, 29, δεα- 
βαίνοντος. Φϑ7, 34. δᾶάο, αὖ 248, 11. 247, 80. τρυγή -- σας. 
248, 8. λείψανα. 249, 19, στεφανοῖ. 211, ᾿δἿ. “ακεδαιμόνιοι. 
916, 82. καὶ οἵ. 288, 7. ἀφροδι --- σίων. 886, ἢ εἰ 17. ϑάλαττα. 
879, 8. περὶ. 

εἶ 



πν.᾽ 
- , 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ 
ΒΙΟΙ ΣΟΦΙΣΤΩ͂Ν, 

419 ΤΩΙ ΛΑΜΠΡΟΤΆΑΤΟΙ ὙΠΑΤΩῚ ΑΝΤΩΝΙΩῚ ΓΌΡΔΙΑΝΩΙ 
ΦΛΑΎΙΟΣ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ. 

Τοὺς φιλοσοφήσαντας ἐν δόξῃ τοῦ σοφιστεῦσαι 
καὶ τοὺς οὕτω κυρίως προσρηϑέντας συφιστὰς ἐς 

δύο βιβλία ἀνέγραψά σοι. γιγνώσκων μέν, ὅτι καὶ 
γένος ἐστί σοι πρὸς τὴν τέχνην ἐς Ἡρώδην τὸν 
σοφιστὴν ἀναφέροντι. μεμνημένος δὲ καὶ τῶν κατὰ 
τὴν ᾿Δντιόχειαν σπουδασϑέντων ποτὲ ἡμῖν ὑπὲρ 
σοφιστῶν ἐν τῷ τοῦ Ζαφναίου ἱερῷ. πατέρας δὲ 
οὐ προσέγραψα. μὰ Δία. οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπ᾽ 
εὐδοκίμων οἶδα γὰρ δὴ καὶ Κριτίαν τὸν σοφιστὴν 

480 οὐκ ἐκ πατέρων, ἀλλὰ Ὁμήρου δὴ μόνου σὺν τῷ 
᾿ς πατρὶ ἐπιμνησϑέντα, ἐπειδὴ ϑαῦμα δηλώσειν ἔιιελλε 

πατέρα Ὁμήρῳ ποταμὸν εἶναι. καὶ ἄλλως οὐκ εὐτυ- 
χὲς τῷ βουλομένῳ πολλὰ εἰδέναι πατέρα μὲν τοῦ 
δεῖνος ἐξεπίστασϑαι καὶ μητέρα, τὰς δὲ περὶ αὐτὸν 
ἀρετάς τε καὶ κακίας οὐ γιγνώσκειν, μηδ᾽ ὅ τι κατώρ- 
ϑωσέ τε οὗτος καὶ ἐσφάλη ἢ τύχῃ ἢ γνώμῃ. τὸ δὲ 
φρόντισμα τοῦτο. ἄριστε ἀνϑυπάτων, καὶ τὰ ἄχϑη 

σοι κουφιεῖ τῆς γνώμης, ὥσπερ ὁ κρατὴρ τῆς Ἑλένης 
τοῖς «ἰγυπτίοις φαρμάκοις. ἔρρωσο Μμουσηγέτα. 

Ῥμιοβέσαξαβ οα, Κανβοσ. Π. 1 

οι 
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Ω ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ [ρ. 202. 

Ψ 

Ί- 

Τὴν ἀρχαίαν σοφιστικὴν ῥητορικὴν ἡγεῖσϑαι χρὴ 

φιλοσοφοῦύσαν᾽" διαλέγεται μὲν γὰρ ὑπὲρ ὧν οὗ 
φιλοσοφοῦντες, ἃ δὲ ἐκεῖνοι τὰς ἐρωτήσεις ὑποκα- 
ϑήμενοι καὶ τὰ σμικρὰ τῶν ξητουμένων προβιβάζον-- 

5 τες οὔπω φασὶ γιγνώσκειν, ταῦτα ὁ παλαιὸς σοφιστὴς 
ὡς εἰδὼς λέγει. προοίμια γοῦν ποιεῖται τῶν λόγων 
τὸ οἶδα“ καὶ τὸ ..γιγνώσκω“ };καὶ πάλαι, 
διέσκεμμαι καὶ..βέβαιον ἀνϑούώπῳ οὐδ ἕν" 
ἡ δὲ τοιαύτη ἰδέα τῶν προοιμίων εὐγένειάν τὲ 

1 προηχεῖ τῶν λόγων καὶ φρόνημα καὶ κατάληψιν 
σαφῆ τοῦ ὄντος. ἥρμοσται δὲ ὴ μὲν τῇ ἀνϑρωπένῃ 481 

μαντικῇ. ἣν Αἰγύπτιοί τὲ καὶ Χαλδαῖοι καὶ πρὸ 

τούτων Ἰνδοὶ ξυνέϑεσαν., μυρίοις ἀστέρων στοχαζό- 
“ἜΣ ΩΨ ς - »" 

μένοι τοῦ ὄντος. ἡ δὲ τῇ ϑεσπιωδῷ τε καὶ χρηστη- 
΄ - Α ᾿ ᾿ οἴ » ᾿ὕ ΕῚ Α 2 ͵ 

τὸ ριῶδει᾽ καὶ γαρ δὴ καὶ τοῦ Πυϑίου ἐστὶν ἀκούειν 

οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τ᾽ ἀριϑμὲν καὶ μέτρα ϑαλάσσης ““ 
καὶ 

οοτεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς “ 
καὶ 

90 Νέρων Ὀρέστης ᾿Δλεμαίων μητρολτόνοι ““ 
4 ᾿ -" “ »" 

καὶ πολλὰ τοιαῦτα. ὡσπερ σοφιστοῦ. λέγοντος. 

Ἡ μὲν δὴ ἀρχαία σοφιστικὴ καὶ τὰ φιλοσοφού- 
μενα ὑποτιϑεμένη διήει αὐτὰ ἀποτάδην καὶ ἐς μῆκος, 
διελέγετο μὲν γὰρ περὶ ἀνδρείας, διελέγετο δὲ περὶ 
δικαιότητος, ἡρώων τε πέρι καὶ ϑεῶν καὶ ὅπη ἀπε- 
σχημάτισται ἡ ἰδέα τοῦ κόσμου. ἡ δὲ μετ᾽ ἐκείνην, 
ἣν οὐχὶ νέαν, ἀρχαία γάρ. δευτέραν δὲ μᾶλλον 
προσρητέον. τοὺς πένητας ὑπετυπώσατο καὶ τοὺς 
πλουσίους καὶ τοὺς ἀριστέας καὶ τοὺς τυράννους καὶ 

2 σι 

ψ  αδύ»». ὶ .... 

ΥΎΥΥΥ ΨΌΝΥΝΝ 



ΩΣ ΜΙΝ 

Ῥ.- 203.] ΒΙΟΙ ΣΟΦΙΣΤΩ͂Ν. 5 

ι ΕΜ) ς , ΠΥ ΦΔἿὟΝ ΠΝ- ἐν ἣν ὦ 
τὰς ἐς ὄνομα ὑποϑέσεις, ἐφ΄ ἃς ἡ ἱστορία ἀγει. ἡρξε 
δὲ τῆς μὲν ἀρχαιοτέρας Γοργίας ὁ Δεοντῖνος ἐν 
Θετταλοῖς. τῆς δὲ δευτέρας 4ἰσχένης ὁ ̓ ἀτρομήτου 

- » 2 ΄ Ἢ 
τῶν μὲν ᾿άϑήνησι πολιτικῶν ἐκπεσών, Καρία δὲ 
» ΄ Ἧτ 9 ’ Ἀ ᾽᾿ ᾿ ς Σ ’, 

᾿ ἐνομιλήσας καὶ Ῥόδῳ. καὶ μετεχειρίξοντο τὰς ὑποϑέ- 
΄ Ἁ ΕΣ Ν , Ἁ ,ὔ " Ἀ 3 Ἁ 

σεις οἵ μὲν [ἀπὸ Αἰσχίνου] κατὰ τέχνην, οἵ δὲ ἀπὸ 

Γοργίου κατὰ τὸ δόξαν. 
895 γσ χεδίων δὲ πηγὰς λόγων οἵ μὲν ἐκ Περικλέους 

ῥυῆναι πρώτου φασίν. ὅϑεν καὶ μέγας ὁ Περικλῆς 
ἐνομίσϑη τὴν γλῶτταν, οὗ δὲ ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου 
Πύϑωνος. ὃν Ζ]Ιημοσϑένης μόνος ᾿4ϑηναίων ἀνασχεῖν 
φησι ϑρασυνόμενον καὶ πολὺν ῥέοντα. οἵ δὲ Αἰσχίνου 
φασὶ τὸ σχεδιάζειν εὕρημα. τοῦτον γὰρ πλεύσαντα ἐκ 
Ῥόδου παρὰ τὸν Κᾶρα Μαύσωλον σχεδίῳ αὐτὸν λόγῳ 
ἧσαι. ἐμοὶ δὲ πλεῖστα μὲν ἀνθρώπων Αἰσχίνης δοκεῖ 
σχεδιάσαι πρεσβεύων τε καὶ ἀποπρεσβεύων συνη- 
γορῶν τε καὶ δημηγορῶν. καταλιπεῖν δὲ μόνους τοὺς 
συγγεγραμμένους τῶν λόγων. ἵνα τῶν Ζημοσϑένους 
φροντισμάτων μὴ πολλῷ λείποιτο, σχεδίου δὲ λόγου 
Γοργίας ἄρξαι --- παρελθὼν γὰρ οὗτος ἐς τὸ ᾿4ϑη- 
ναίων ϑέατρον ἐθάρρησεν εἰπεῖν .. προβάλλετε““ καὶ 
τὸ κινδύνευμα τοῦτο πρῶτος ἀνεφϑέγξατο. ἐνδει-- 
κνύμενος δήπου πάντα μὲν εἰδέναι, περὶ παντὸς δ᾽ ἂν 
εἰπεῖν ἐφιεὶς τῷ καιρῷ --- τοῦτο δ᾽ ἐπελθεῖν τῷ 
Γοργίᾳ διὰ τόδε᾽ Προδίκῳ τῷ Κείῳ συνεγέγραπτό 
τις οὐκ ἀηδὴς λόγος" ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία φοιτῶσαι 

παρὰ τὸν Ἡρακλέα ἐν εἴδει γυναικῶν, ἐσταλμέναι 
ἡ μὲν ἀπατηλῷ τε καὶ ποικίλῳ, ἡ δὲ ὡς ἔτυχεν. καὶ 
᾿ προτείνουσαι τῷ Ἡρακλεῖ νέῳ ἔτι ἡ μὲν ἀργίαν καὶ 

τρυφήν, ἡ δὲ αὐχμὸν καὶ πόνους" καὶ τοῦ ἐπὶ πᾶσι 
διὰ πλειόνων συντεϑέντος. τοῦ λόγου ἔμμισϑον ἐπί- 

[88 δειξιν ἐποιεῖτο Πρόδικος περιφοιτῶν τὰ ἄστη καὶ 
; ΣῈ 

᾿. 

σι 
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ϑέλγων αὐτὰ τὸν Ὀρφέως τε καὶ Θαμύρου τρόπον, 
ἐφ᾽ οἷς μεγάλων μὲν ἠξιοῦτο παρὰ Θηβαίοις. πλειό- 
νῶν δὲ παρὰ “ακεδαιμονίοις, ὡς ἐς τὸ συμφέρον τῶν 
νέων ἀναδιδάσκων ταῦτα᾽ ὁ δὴ Γοργίας ἐπισκώπτων 

δτὸν Πρύδικον, ὡς ξωλά τε καὶ πολλάκις εἰρημένα 
ἀγορεύοντα, ἐπαφῆκεν ἑαυτὸν τῷ καιρῷ. οὐ μὴν 
φϑόνου γε ἥμαρτεν" ἦγ γάρ τις Χαιρεφῶν 4ϑήνησιν, 
οὐχ ὃν ἡ κωμῳδία πύξινον ἐκάλει, ἐκεῖνος μὲν γὰρ ὑπὸ 
φροντισμάτων ἐνόσει τὸ αἷμα, ὃν δὲ νυνὶ λέγω, ὕβριν 

10 ἤσκει καὶ ἀναιδῶς ἐτώϑαξεν. οὗτος ὁ Χαιρεφῶν τὴν 
σπουδὴν τοῦ Γοργίου διαμασώμενος .. διὰ τέ“' ἔφη 
ὦ Γοργία, οἵ κύαμοι τὴν μὲν γαστέρα φυσῶσι, τὸ 
δὲ πῦρ οὐ φυσῶσιν;“ ὃ δὲ οὐδὲν ταραχϑεὶς ὑπὸ τοῦ 
ἐρωτήματος ..τουτὶ μὲν“ ἔφη ..σοὶ καταλείπω σκοπεῖν, 

1 ἐγὼ δὲ ἐκεῖνο πάλαι οἶδα, ὅτι ἡ γῆ τοὺς νάρϑηκας 
ἐπὶ τοὺς τοιούτους φύει." 

Ζεινότητα δὲ οἱ ᾿4ϑηναῖοι περὶ τοὺς σοφιστὰς 
ὁρῶντες ἐξεῖργον αὐτοὺς τῶν δικαστηρίων, ὡς ἀδίκῳ 
λόγῳ τοῦ δικαίου κρατοῦντας καὶ ἰσχύοντας παρὰ τὸ 

0 εὐϑυ, ὅϑεν Αἰσχίνης καὶ 4ημοσϑένης προὔφερον 
Α 2 κ 3. ΄ ᾽ [ἢ , , 3 ἢ ς Ϊ 

μὲν αὐτὸ ἀλλήλοις, οὐχ ὡς ὑνειδοὸς δὲ. ἀλλὰ ὡς 

διαβεβλημένον τοῖς δικάξουσιν, ἰδίᾳ γὰρ ἠξίουν ἀπ 
04 αὐτοῦ ϑαυμάξεσϑαι. καὶ Ζημοσϑένης μέν, εἰ πιστέα 

ἰσχίνῃ. πρὸς τοὺς γνωρίμους ἐκόμπαξεν. ὡς τὴν 
5 τῶν δικαστῶν ψῆφον πρὸς τὸ δοκοῦν ἑαυτῷ μετα- 
γαγών, Αἰσχίνης δὲ οὐκ ἄν μοι δοκεῖ πρεσβεῦσαι 

ΝΣ ᾿, τ ’ ΓΝ. ᾿ τι φ᾽ 
παρὰ Ῥοδίοις. α μήπω ἐγίγνωσκον, εἰ μὴ καὶ ᾿4ϑήνη- 
σιν αὐτὰ ἐσπουδάκει. 

Σοφιστὰς δὲ οἵ παλαιοὶ ἐπωνόμαξον οὐ μόνον 
»" ς » τ 

ὃ0 τῶν ῥητόρων τοὺς ὑπερφωνοῦντας τε καὶ λαμπρούς. 
3 κ Π » , Χ ᾿ 2 , δ ΄ ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς ξὺν εὐροίᾳ ἑρμηνεύον- 
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δ΄ οἢ φ' δ᾽" τὰἱ , ᾿ ; ᾿" 2 
τας. ὑπὲρ ὧν ἀνάγκη προτέρων λέγειν. ἐπειδὴ οὐκ 
ὄντες σοφισταί, δοκοῦντες δὲ παρῆλϑον ἐς τὴν ἐπω- 
νυμίαν ταύτην. 

᾿ 

α΄. Εὔδοξος μὲν γὰρ ὁ Κνίδιος τοὺς ἐν ᾽άκα- 
δημίᾳ λόγους ἱκανῶς ἐχφροντίσας ὅμως ἐνεγράφη 

" » δι ΄ “-“ 3 ΄ 

τοῖς σοφισταῖς ἐπὶ τῷ κόσμῳ τῆς ἀπαγγελίας καὶ 
τῷ σχεδιάξειν εὖ. καὶ ἠξιοῦτο τῆς τῶν σοφιστῶν 
ἐπωνυμίας καϑ᾿ Ἑλλήσποντον καὶ Προποντίδα κατά 

, " " ΒΝ , - τι 

τε Μέμφιν καὶ τὴν ὑπὲρ Μέμφιν Αἴγυπτον. ἣν 
τ ΄ - ΕΝ ΄ 

«ἰϑιοπία τε ὁρίζει καὶ τῶν ἐκείνῃ σοφῶν οἱ Γυμνοί. 
- , , Ἁ ς , ’ Ἁ Ἢ 3 ’ ὅ β΄. “έων δὲ ὁ Βυξάντιος νέος μὲν ὧν ἑφοίτα 

Πλάτωνι. ἐς δὲ ἄνδρας ἥκων σοφιστὴς προσερρήϑη 
πολυειδῶς ἔχων τοῦ λόγου καὶ πιϑανῶς τῶν ἀπο- 
κρίσεων. Φιλίππῳ μὲν γὰρ στρατεύοντι ἐπὶ Βυ- 
ξαντίους προαπαντήσας .. εἰπέ μοι. ὦ Φίλιππε." 
ἔφη ..τέ παϑὼν πολέμου ἄρχεις :““ τοῦ δὲ εἰπόντος 

Σ 5 

οὗ πατρὶς ἡ σὴ καλλίστη πόλεων οὖσα ὑπηγάγετό 
με ἐρᾶν αὐτῆς καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ ϑύρας τῶν ἐμαυτοῦ 

» “ ΣΕ ΣΕ ᾿ ς ’ ᾽ . ςς 
παιδικῶν ἥκω“ ὑπολαβὼν ὁ “έων ..οὐ φοιτῶσιν 
Ε Ἁ -" ΕῚ κ κ “- - ΄ . 

ἔφη ..μετὰ ξιφῶν ἐπὶ τὰς τῶν παιδικῶν ϑύρας οἵ 
»» -»" 2 - 3 Ἁ » 5 , 

ἄξιοι τοῦ ἀντερᾶσϑαι. οὐ γὰρ πολεμικῶν ὀργάνων. 
3 κ - 6»... ὦ , ςς ΣΟ , ον 
ἄλλα μουσικῶν οὗ ἐρῶντες δέονται". καὶ ἡλευϑέρου τὸ 

Βυξάντιον Ζημοσϑένους μὲν πολλὰ πρὸς ᾿4ϑηναίους 
᾿ , Ὄ, 2. ἢ Ν δ. τ Ν ΄ 

εἰπόντος. “έοντος δὲ ὀλίγα πρὸς αὐτὸν Φίλιππον. 

καὶ πρεσβεύων δὲ παρ᾽ ᾿ἀϑηναίους οὗτος ὁ Ζ“έων 
3 7) ᾿ Α , ΄ ε ’ κ ᾿ 

ἑστασίαζε μὲν πολὺν ἡδὴ χρόνον ἢ πόλις καὶ παρὰ 
δ, ὧν 3 ’ } . 3.7.2 } " ’ 

τὰ ἤϑη ἐπολιτεύετο. παρελθὼν δ΄ ἐς τὴν ἐκκλησίαν 
΄ 3 Ξ: 3 ΄, , Φ΄Ν, "» » 

προσέβαλεν αὐτοῖς ἀϑρόον γέλωτα ἐπὶ τῷ εἴδει, 

ἐπειδὴ πίων ἐφαίνετο καὶ περιττὸς τὴν γαστέρα, 

10 
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ταραχϑεὶς δὲ οὐδὲν ὑπὸ τοῦ γέλωτος .. τέ“΄, ἔφη .. ὦ 
᾿Αϑηναῖοι, γελᾶτε; ἢ ὅτι παχὺς ἐγὼ καὶ τοσοῦτος; 
ἔστι μοι. καὶ γυνὴ πολλῷ παχυτέρα, καὶ ὁμονοοῦντας 
μὲν ἡμᾶς χωρεῖ ἣ κλίνη, διαφερομένους δὲ οὐδὲ ἡ 

5. οἰκία“, καὶ ἐς ἕν ἦλϑεν ὁ τῶν ᾿Αϑηναίων δῆμος 

ἁρμοσϑεὶς ὑπὸ τοῦ “έοντος σοφῶς ἐπισχεδιάσαντος 
τῷ καιρῷ. , 

γ΄. 4 ας δὲ ὁ ̓ Εφέσιος τὸ μὲν πεῖσμα τῆς ἑαυτοῦ 
φιλοσοφίας ἐξ ᾿Δκαδημίας ἐβέβλητο, σοφιστὴς δὲ 

10 ἐνομίσϑη διὰ τόδε᾽ τὸν Φίλιππον ὁρῶν χαλεπὸν 
ὄντα τοῖς Ἕλλησιν ἐπὶ τὴν ᾿Δσίαν στρατεύειν ἔπεισε, 
καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διεξῆλθε λέγων. ὡς δέον 486 
ἀκολουϑεῖν στρατεύοντι. καλὸν γὰρ εἶναι καὶ τὸ 
ἔξω δουλεύειν ἐπὶ τῷ οἴκοι ἐλευϑεροῦσϑαι. 

1 ὃ. Καὶ Καρνεάδης δὲ ὁ ̓ 4ϑηναῖος ἐν σοφι- 
σταῖς ἐγράφετο, φιλοσόφως μὲν γὰρ κατεσκεύαστο 
τὴν γνώμην, τὴν δὲ ἰσχὺν τῶν λόγων ἐς τὴν ἄγαν 
ἤλαυνε δεινότητα. 

ε. Οἶδα καὶ Φιλόστρατον τὸν Αἰγύπτιον 
8) Κλεοπάτρα μὲν συμφιλοσοφοῦντα τῇ βασιλέδι, σο- 

φιστὴν δὲ προσρηϑέντα. ἐπειδὴ λόγου ἰδέαν πανη- 
γυρικὴν ἥρμοστο καὶ ποικίλην, γυναικὶ ξυνών, ἣ 
καὶ αὐτὸ τὸ φιλολογεῖν τρυφὴν εἶχεν, ὅϑεν καὶ παρώ- 
δουν τινὲς ἐπ᾽ αὐτῷ τόδε τὸ ἐλεγεῖον" 

38. πανσόφου ὀργὴν ἴσχε Φιλοστράτου. ὃς Κλεοπάτρα 
νῦν προσομιλήσας τοῖος ἰδεῖν πέφαται. 

ς. Καὶ Θεόμνηστον δὲ τὸν Ναυκρατίτην 
ἐπιδήλως φιλοσοφήσαντα ἡ περιβολὴ τῶν λόγων ἐς 
τοὺς σοφιστὰς ἀπήνεγκεν. 

30 ξζ΄. Ζέωνα δὲ τὸν Προυσαῖον οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι χρὴ 
προσειπεῖν διὰ τὴν ἐς πάντα ἀρετήν. ᾿Δμαλϑείας γὰρ 481 
κέρας ἦν, τὸ τοῦ λόγου, ξυγκείμενος μὲν τῶν ἄριστα 

Ὑ ὖνν ὙὙΨΨΆῪ Ὁ ΨΟΥΝΜΥΡ ΜῊ 

δον νον δυτανχν τανρὶνλλγρον. 1.5, 
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εἰρημένων τοῦ ἀρίστου, βλέπων δὲ πρὸς τὴν Ζημο- 
σϑένους ἠχὼ καὶ Πλάτωνος, ἢ; καϑάπερ αἷ μαγάδες 
τοῖς ὀργάνοις. προσηχεῖ ὁ Δίων τὸ ἑαυτοῦ ἴδιον ξὺν 
ἀφελείᾳ ἐπεστραμμένῃ. ἀρίστη δὲ ἐν τοῖς Δίωνος 
λόγοις καὶ ἡ τοῦ ἤϑους κρᾶσις᾽ ὑβριξούσαις τε γὰρ 
πόλεσι πλεῖστα ἐπιπλήξας οὐ φιλολοίδορος, οὐδὲ 
ἀηδὴς ἔδοξεν, ἀλλ᾿ οἷον ἵππων ὕβριν χαλινῷ καταρ- 
τύων μᾶλλον ἢ μάστιγι. πόλεών τε εὐνομουμένων 
ἐς ἐπαίνους καταστὰς οὐκ ἐπαίρειν αὐτὰς ἔδοξεν. 
ἀλλ᾽ ἐπιστρέφειν μᾶλλον ὡς ἀπολουμένας. εἰ μετα- τὸ 
βάλοιντο. ἦν δὲ αὐτῷ καὶ τὸ τῆς ἄλλης φιλοσοφίας 
ἦϑος οὐ κοινὸν οὐδὲ εἰρωνικόν. ἀλλὰ ἐμβριϑῶς 
μὲν ἐγκείμενον, κεχρωσμένον δέ, οἷον ̓ ἡδύσματι. τῇ 
πρᾳότητι. ὡς δὲ καὶ ἱστορίαν ἱκανὸς ἦν ξυγγράφειν. 
δηλοῖ τὰ Γετικά. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐς Γέτας ἤλϑεν, 16 
ὁπότε ἠλᾶτο. τὸν δὲ Εὐβοέα καὶ τὸν τοῦ ψιττακοῦ 
ἔπαινον καὶ ὁπόσα οὐχ ὑπὲῤ μεγάλων ἐσπούδασται 
τῷ Δίωνι, μὴ μικρὰ ἡγώμεϑα. ἀλλὰ σοφιστικά. σο- 
φιστοῦ γὰρ τὸ καὶ ὑπὲρ τοιούτων σπουδόζξειν. 

Γενόμενος δὲ κατὰ τοὺς χρόνους. οὖς ᾿Ζ“πολλώ- 50 Τὶ 
88 νιός τε ὁ Τυανεὺς καὶ Εὐφράτης ὁ Τύριος ἐφιλοσό- 20 

φουν, ἀμφοτέροις ἐπιτηδείως εἶχε καίτοι διαφερομέ- 
νοις πρὸς ἀλλήλους ἔξω τοῦ φιλοσοφίας ἤϑους. τὴν 
ὃὲ ἐς τὰ Γετικὰ ἔϑνη πάροδον τοῦ ἀνδρὸς φυγὴν 
μὲν οὐκ ἀξιῶ ὀνομάξειν, ἐπεὶ μὴ προσετάχϑη αὐτῷ 55 
φυγεῖν, οὐδὲ ἀποδημίαν, ἐπειδὴ τοῦ φανεροῦ ἐξέστη 

χλέπτων ἑαυτὸν ὀφθαλμῶν τε καὶ ὥτων καὶ ἄλλα: 
ἐν ἄλλῃ γῇ πράττων δέει τῶν κατὰ τὴν πόλιν τυραν - 

᾿γίδων, ὑφ᾽ ὧν ἠλαύνετο φιλοσοφία πᾶσα. φυτεύων 
δὲ χαὶ σκάπτων καὶ ἐπαντλῶν βαλανείοις τε καὶ 30 
κήποις καὶ πολλὰ τοιαῦτα ὑπὲρ τροφῆς ἐργαξόμενος 
οὐδὲ τοῦ σπουδάξειν ἠμέλει. ἀλλ: ἀπὸ δυοῖν βιβλίοιν 

σι 
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ἑαυτὸν ξυνεῖχεν᾽ ταυτὶ δὲ ἣν ὃ τε Φαίδων ὁ τοῦ 
Πλάτωνος καὶ “ΖΙημοσθένους ὁ κατὰ τῆς πρεσβείας. 

΄ Χ ᾽ . 7, 2 ξ ᾧ τ 
ϑαμίζων δὲ ἐς τὰ στρατόπεδα, ἕν οἱσπερ εἰῶώϑει 
τρύχεσϑαι, καὶ τοὺς στρατιώτας ὁρῶν ἐς νεώτερα 
ἰν -»" -" ς 3 

ὁρμῶντας ἐπὶ “Ιομετιανῷ ἀπεσφαγμένῳ οὐκ ἐφείσατο 
2 , 9.5. δ 2 » 2 Χ ε 3 ΄ 
ἀταξίαν ἰδὼν ἐκραγεῖσαν. ἀλλὰ γυμνὸς ἀναπηδησας 
“4. " ς Ν ΕΠ » ΄ τ ἘΞ 

ἐπὶ βωμὸν ὑψηλὸν ἡρξατο τοῦ λόγου ὧδε 
ε Α Ὁ 79: διωςι , 1 ’΄ Ὀὸ σα ΄ (ςς 

«αὐτὰρ ὃ γυμνώϑη ῥακέξων πολύμητις Οδυσσεύς. 

καὶ εἰπὼν ταῦτα καὶ δηλώσας ἑαυτόν, ὅτι μὴ πτωχός, 
ΡΥ τε "» ’ κ ἀν») 6 ΄ ΕΣ ᾿ ι 

μηδὲ ὃν ῴοντο, 4ίων δὲ εἴη ὁ σοφός, ἐπὶ μὲν τὴν 
κατηγορίαν τοῦ τυράννου πολὺς ἔπνευσεν, τοὺς δὲ 
στρατιώτας ἐδίδαξεν ἀμείνω φρονεῖν τὰ δοκοῦντα 
ς ᾿ ΄ Α ᾿ ς 9 ᾿ ἕω 0:9 ὃ ᾿ 
Ῥωμαίοις πράττοντας. καὶ γὰρ ἡ πειϑὼ τοῦ ἀνδρος 

οἵα καταϑέλξαι καὶ τοὺς μὴ τὰ Ἑλλήνων ἀκριβοῦν- 
τας Τραιανὸς γοῦν ὁ αὐτοκράτωρ ἀναϑέμενος 
αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἐς τὴν χρυσῆν ἅμαξαν, ἐφ᾽ 
ἧς οἱ βασιλεῖς τὰς ἐκ τῶν πολέμων πομπὰς πομ-- 
πεύουσιν., ἔλεγε ϑαμὰ ἐπιστρεφόμενος ἐς τὸν Ζέωνα 
τί μὲν λέγεις, οὐκ οἶδα, φιλῶ δέ σε ὡς ἐμαυτόν“. 

Σοφιστικώτατοι δὲ τοῦ Ζωνος αἵ τῶν λόγων 
εἰκόνες, ἐν αἷς εἰ καὶ πολύς. ἀλλὰ καὶ ἐναργὴς καὶ 
τοῖς ὑποκειμένοις ὅμοιος. 

η΄. Ὁμοίως καὶ Φαβωρῖνον τὸν φιλόσοφον ἡ 489. 

εὐγλωττία ἐν σοφισταῖς ἐκήρυττεν. ἦν μὲν γὰρ τῶν 
ἑσπερίων Γαλατῶν οὗτος, ᾿ἀρελάτου πόλεως, ἢἣ ἐπὶ 

Ἠριδανῷ ποταμῷ ᾧκισται, διφυὴς δὲ ἐτέχϑη καὶ 
ἀνδρόϑηλυς. καὶ τοῦτο ἐδηλοῦτο μὲν καὶ παρὰ τοῦ 
εἴδους, ἀγενείως γὰρ τοῦ προσώπου καὶ γηράσκων 
εἶχεν, ἐδηλοῦτο δὲ καὶ τῷ φϑέγματι, ὀξυηχὲς γὰρ 
ἠκούετο καὶ λεπτὸν καὶ ἐπίτονον, ὥσπερ ἡ φύσις 
τοὺς εὐνούχους ἥρμοκεν. ϑερμὸς δὲ οὕτω τις ἦν τὰ 
ἐρωτικά. ὡς καὶ μοιχοῦ λαβεῖν αἰτίαν ἐξ ἀνδρὸς 

ΠΡ 

δυ 
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ὑπάτου. διαφορᾶς δὲ αὐτῷ πρὸς ᾿Αδριανὸν βασιλέα 1 
γενομένης οὐδὲν ἔπαϑεν. ὅϑεν ὡς παράδοξα ἐπε- 
χρησμῴώδει τῷ ἑαυτοῦ βίῳ τρία ταῦτα᾽ Γαλάτης 
ὧν ἑλληνίζειν, εὐνοῦχος ὧν μοιχείας κρίνεσθαι, 
βασιλεῖ διαφέρεσθαι καὶ ζῆν. τουτὶ δὲ ᾿ἀδριανοῦ 5 
ἔπαινος εἴη ἂν μᾶλλον, εἰ βασιλεὺς ὧν ἀπὸ τοῦ 
ἴσου διεφέρετο πρὸς ὃν ἐξῆν ἀποχτεῖναι. βασιλεὺς 
δὲ χρεύίττων. 
Σὴ νρῦθας » ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι."" 9 

᾿ς ἣν ὀργῆς κρατῇ, καὶ 10 
.οϑυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων .““ 

ἣν λογισμῷ κολάξηται. βέλτιον δὲ ταῦτα ταῖς τῶν 
ποιητῶν δόξαις προσγράφειν τοὺς εὖ τιϑεμένους τὰ 
τῶν βασιλέων ἤϑη. 

40 Δρχιερεὺς δὲ ἀναρρηϑεὶς ἐς τὰ οἴκοι πάτρια τ 
ἐφῆκε μὲν κατὰ τοὺς ὑπὲρ τῶν τοιούτων νόμους. ὡς 
ἀφειμένος τοῦ λειτουργεῖν. ἐπειδὴ ἐφιλοσόφει. τὸν 
δὲ αὐτοχράτορα ὁρῶν ἐναντίαν ἑαυτῷ ϑέσϑαι διανο- 
ούμενον., ὡς μὴ φιλοσοφοῦντι, ὑπετέμετο αὐτὸν ὧδε" 
ἐνύπνιόν μοι.“ ἔφη ..ὦ βασιλεῦ. γέγονεν, ὃ καὶ 30 
πρὸς σὲ χρὴ εἰρῆσϑαι᾽ ἐπιστὰς γάρ μοι Δίων ὁ 
διδάσκαλος ἐνουθέτει μὲ ὑπὲρ τῆς δίκης λέγων. ὅτι 
μὴ ἑαυτοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς πατρίσι γεγόναμεν" 
ὑποδέχομαι δή. ὦ βασιλεῦ, τὴν λειτουργίαν καὶ τῷ 
διδασκάλῳ πείϑομαι."5 ταῦτα ὁ μὲν αὐτοκράτωρ δια- 35 
τριβὴν ἐπεποίητο. καὶ διῆγε τὰς βασιλείους φροτέδας 
ἀπονεύων ἐς σοφιστάς τε καὶ φιλοσόφους. ᾿4ϑηναίοις 1 
δὲ δεινὰ ἐφαίνετο καὶ συνδραμόντες αὐτοὶ μάλιστα 
οἱ ἐν τέλει ᾿4ϑηναῖοι χαλκῆν εἰκόνα κατέβαλον τοῦ 
ἀνδρὸς ὡς πολεμιωτάτου τῷ αὐτοχράτορι᾽ ὁ δέ, ὡς 80 
ἤκουσεν, οὐδὲν σχετλιάσας οὐδὲ ἀγριώνας ὑπὲρ ὧν 
ὕβριστο .. ὥνητ ἂν“ ἔφη ..καὶ Σωχράτης εἰκόνα 



10 ΟΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ Ρ. 308. 

χαλκῆν ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων ἀφαιρεϑεὶς μᾶλλον ἢ πιὼν 
κώνειον." 

᾿Επιτηδειότατος μὲν οὖν Ἡρώδῃ τῷ σοφιστῇ ἐγέ- 
νετο διδάσκαλόν τὲ ἡγουμένῳ καὶ πατέρα καὶ πρὸς 
αὐτὸν γράφοντι ..πότε σε ἴδω καὶ πότε σου 
περιλείξω τὸ στόμα; ὅϑεν καὶ τελευτῶν κληρο- 
νόμον Ἡρώδην ἀπέφηνε τῶν τὲ βιβλέων, ὁπόσα 
ἐκέκτητο, καὶ τῆς ἐπὶ τῇ Ῥώμῃ οἰκίας καὶ τοῦ Αὐτο- 
ληκύϑου. ἦν δὲ οὗτος Ἰνδὸς μὲν καὶ ἱκανῶς μέλας. 

ἄϑυρμα δὲ Ἡρώδου τε καὶ Φαβωρίνου, ξυμπίνοντας 
γὰρ αὐτοὺς διῆγεν ἐγκαταμιγνὺς ᾿Ινδικοῖς ᾿Δττικὰ 
καὶ πεπλανημένῃ τῇ γλώττῃ βαρβαρίζων. 

Ἡ δὲ γενομένη πρὸς τὸν Πολέμωνα τῷ Φαβωρίνῳ 
διαφορὰ ἤρξατο μὲν ἐν ᾿Ιωνίᾳ προσϑεμένων αὐτῷ 

"6 τῶν Ἐφεσίων, ἐπεὶ τὸν Πολέμωνα ἡ Σμύρνα ἐθαύ- 
μαξεν. ἐπέδωκε δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ. ὕπατοι γὰρ καὶ 
παῖδες ὑπάτων οἱ μὲν τὸν ἐπαινοῦντες. οἵ δὲ τόν, 
ἦρξαν αὐτοῖς φιλοτιμίας, ἣ πολὺν ἐκκαίει φϑόνον 
καὶ σοφοῖς ἀνδράσιν. συγγνωστοὶ μὲν οὖν τῆς 

90 φιλοτιμίας. τῆς ἀνθρωπείας φύσεως τὸ φιλότιμον 491. 
ἀγήρων ἡγουμένης, μεμπτέοι δὲ τῶν λόγων, οὗς ἐπ΄ ὁ 
ἀλλήλους ξυνέϑεσαν, ἀσελγὴς γὰρ λοιδορία, κἂν 
ἀληϑὴς τύχῃ; οὐκ ἀφίησιν αἰσχύνης οὐδὲ τὸν ὑπὲρ 
τοιούτων εἰπόντα. τοῖς μὲν οὖν σοφιστὴν τὸν Φα- 
βωρῖνον καλοῦσιν ἀπέχρη ἐς ἀπόδειξιν καὶ αὐτὸ τὸ 
διενεχϑῆναι, αὐτὸν σοφιστῇ, τὸ γὰρ φιλότιμον, οὗ 
ἐμνήσϑην, ἐπὶ τοὺς ἀντιτέχνους φοιτᾷ. 

Ἥρμοσται δὲ τὴν γλῶτταν ἀνειμένως μέν. σορῶς 

δὲ καὶ ποτίμως. ἐλέγετο δὲ σὺν εὐροίᾳ σχεδιάσαι. ὦ 
τὰ μὲν δὴ ἐς Πρόξενον μήτ᾽ ἂν ἐνθυμηϑῆναι τὸν 
Φαβωρῖνον μήτ᾽ ἂν ξυνϑεῖναι. ἀλλ᾽ εἶναι αὐτὰ μει- 
ραχίου φρύντισμα μεϑύοντος, μᾶλλον δὲ ἐμοῦντος., 

᾿ 

σι 

1 [5] 

- οι 

8ϑ ς.ς 
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τὸν δὲ ἐπὶ τῷ ἀώρῳ καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν μονομάχων 
καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν βαλανείων γνησίους τε ἀποφαι- 
νόμεϑα καὶ εὖ ξυγκειμένους, καὶ πολλῷ μᾶλλον τοὺς 
φιλοσοφουμένους αὐτῷ τῶν λόγων. ὧν ἄριστοι οἵ 
Πυρρώνειοι᾽ τοὺς γὰρ Πυρρωνείους ἐφεκτικοὺς ὄντας 
οὐκ ἀφαιρεῖται καὶ τὸ δικάζειν δύνασθαι. 

“ΤἹαλεγομένου δὲ αὐτοῦ κατὰ τὴν Ῥώμην μεστὰ ἦν 
σπουδῆς πάντα. καὶ γὰρ δὴ καὶ ὅσοι τῆς Ἑλλήνων 
φωνῆς ἀξύνετοι ἦσαν, οὐδὲ τούτοις ἀφ᾽ ἡδονῆς ὴ 
ἀκρόασις ἦν, ἀλλὰ κἀκείνους ἔϑελγε τῇ τε ἠχῇ τοῦ 

φϑέγματος καὶ τῷ σημαίνοντι τοῦ βλέμματος καὶ τῷ 

4092 ῥυϑμῷ τῆς γλώττης. ἔϑελγε δὲ αὐτοὺς τοῦ λόγου 
καὶ τὸ ἐπὶ πᾶσιν, ὃ ἐκεῖνοι μὲν ὠδὴν ἐκάλουν, ἐγὼ 
δὲ φιλοτιμίαν, ἐπειδὴ τοῖς ἀποδεδειγμένοις ἐφυμνεῖ- 
ται. Ζίωνος μὲν οὖν ἀκοῦσαι λέγεται, τοσοῦτον δὲ 
ἀφέστηκεν, ὅσον οὗ μὴ ἀκούσαντες. 

Τοσαῦτα μὲν ὑπὲρ τῶν φιλοσοφησάντων ἐν δόξῃ 
τοῦ σοφιστεῦσαι. οὗ δὲ κυρίως προσρηϑέντες σοφι- 
σταὶ ἐγένοντο οἵδε" 

ὃ΄. Σικελία Γοργίαν ἐν Λεοντίνοις ἤνεγκεν, 
ἐς ὃν ἀναφέρειν ἡγώμεϑα τὴν τῶν σοφιστῶν τέχνην, 
ὥσπερ ἐς πατέρα" εἰ γὰρ τὸν Αἰσχύλον ἐνθυμη- 
ϑείημεν, ὡς πολλὰ τῇ τραγῳδίᾳ ξυνεβάλετο ἐσϑῆτί 

2 ᾿ δ " 3 ὕ ς -» ( . 

τε, αὐτὴν κατασκευασας καὶ πο ΠΊομΕι τπνηβ ες καὶ 

ἡρώων εἴδεσιν ἀγγέλοις τε καὶ ἐξαγγέλοις καὶ οἷς 3 
ἐπὶ θχηνης τε καὶ ὑπὸ σχηνῆς χρὴ πράττειν. τοῦτο 

ἂν εἴη καὶ ὁ ] οργίας τοῖς ὁμοτέχνοις. ὁρμῆς τε γὰρ 
τοῖς σοφισταῖς ἦρξε καὶ παραδοξολογίας καὶ πνεύ- 
ματος καὶ τοῦ τὰ μεγάλα μεγάλως ἑρμηνεύειν, 

ἀποστάσεών τε καὶ προσβολῶν. ὑφ᾽ ὧν ὁ λόγος ἡδέων 
ἑαυτοῦ γίγνεται καὶ σοβαρώτερος. περιεβάλλετο δὲ 

᾿ ς 

καὶ ποιητικὰ ὀνόματα ὑπὲρ κόσμου καὶ σεμνότητος. 

ϑι 

τϑ ζι 

90 
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19 ᾿ς ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ἱρ. 209... 
Ὁ Ἀ Ξ ν δ» 3 ᾿ " ΄ τος 
ὡς μὲν οὖν καὶ ῥᾷστα ἀπεσχεδίαξεν, εἴρηταί μοι κατὰ 

ἀρχὰς τοῦ λόγου, διαλεχϑεὶς δὲ ᾿4ϑήνησιν ἤδη 
γηράσκων εἰ μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐθαυμάσϑη, οὔπω 
ϑαῦμα, ὁ δέ, οἶμαι, καὶ τοὺς ἐλλογιμωτάτους ἀνηρ- 

5 τήσατο. Κριτίαν μὲν καὶ ᾿Δ4λκιβιάδην νέω ὄντε, 498 
Θουκυδίδην δὲ καὶ Περικλέα ἤδη γηράσκοντε. καὶ 
᾿4γάϑων δὲ ὁ τῆς τραγῳδίας ποιητής, ὃν ἡ κωμῳδία 
σοφόν τε καὶ καλλιεπῆ οἶδε. πολλαχοῦ τῶν ἰάμβων 
γοργιάζξει. 

. Ἐμπρέπων δὲ καὶ ταῖς τῶν Ἑλλήνων πανηγύρεσι 
τὸν μὲν λόγον τὸν Πυϑικὸν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ἤχησεν, 
ἐφ᾽ οὗ καὶ χρυσοῦς ἀνετέϑη, ἐν τῷ τοῦ Πυϑίου 
ἱερῷ, ὁ δὲ Ὀλυμπικὸς λόγος ὑπὲρ τοῦ μεγίστου 
αὐτῷ ἐπολιτεύϑη. στασιάζουσαν γὰρ τὴν Ἑλλάδα 

10 ὁρῶν ὁμονοίας ξύμβουλος αὐτοῖς ἐγένετο τρέπων ἐπὶ 
τοὺς βαρβάρους καὶ πείϑων ἦϑλα ποιεῖσϑαι τῶν ὅπλων 
μὴ τὰς ἀλλήλων πόλεις. ἀλλὰ τὴν τῶν βαρβάρων χώ- 
ραν. ὁ δὲ ἐπιτάφιος. ὃν διῆλϑεν᾽ 4ϑήνησιν, εἴρηται μὲν 
ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων. [πεσοῦσιν] οὖς ᾿4ϑηναῖοι 

99. δημοσίᾳ ξὺν ἐπαίνοις ἔϑαψαν. σοφίᾳ δὲ ὑπερβαλ- 
λούσῃ ξύυγκειται᾽ παροξύνων τε γὰρ τοὺς ᾿4ϑηναίους 
ἐπὶ Μήδους τε καὶ Πέρσας καὶ τὸν αὐτὸν νοῦν τῷ 
Ὀλυμπικῷ ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὁμονοίας μὲν τῆς πρὸς 
τοὺς Ἕλληνας οὐδὲν διῆλϑεν, ἐπειδὴ πρὸς᾿ 4ϑηναίους 

5 ἦν ἀρχῆς ἐρῶντας, ἣν οὐκ ἦν κτήσασθαι μὴ τὸ 
δραστήριον αἱρουμένους ; ἐνδιέτριψε δὲ τοῖς τῶν 494 
Μηδικῶν τροπαίων ἐπαίνοις. ἐνδεικνύμενος αὐτοῖς, 
ὅτε τὰ μὲν κατὰ τῶν βαρβάρων τρόπαια ὕμνους 
2 “ἂ ὝΕΤΙ . τ: Ὁ , ΄ 
ἀπαιτεῖ. τὰ δὲ κατὰ τῶν Ελληνων ϑρήνους. 

, ’; 

80 “έγεται δὲ ὁ Γοργίας ἐς ὀκτὼ καὶ ἑκατὸν ἐλάσας 
“-“ Ἀ » " » ς ᾿Ὶ » Ἐ, 9, 3 

ἔτη μὴ καταλυϑῆναι τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ γήρως. ἀλλ 

ἄρτιος καταβιῶναι καὶ τὰς αἰσϑήσεις ἡβῶν. 

τ ἢ 

ΕΝ ΉΤΟ ΤΣ 

᾿ 
μένε 

ἀν 
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(. Πρωταγόρας δὲ ὁ ᾿Αβδηρίτης σοφιστὴς 
" φ ’΄ ᾿" 3 } » 3. τῶν δὰ 

 Καϊ “ημοκρίτου μὲν ἀκροατὴς οἴκοι ἐγένετο. ὡμίλησε 

δὲ καὶ τοῖς ἐκ Περσῶν μάγοις κατὰ τὴν Ξέρξου ἐπὶ 
τὴν Ἑλλάδα ἔλασιν. πατὴρ γὰρ ἦν αὐτῷ Μαίανδρος 
πλούτῳ κατεσκευασμένος παρὰ πολλοὺς τῶν ἐν τῇ 
Θράκῃ, δεξάμενος δὲ καὶ τὸν Ξέρξην οἰκίᾳ τε καὶ 
δώροις τὴν ξυνουσίαν τῶν μάγων τῷ παιδὶ παρ᾽ 
αὐτοῦ εὕρετο. οὐ γὰρ παιδεύουσι τοὺς μὴ Πέρσας 
Πέρσαι μάγοι, ἣν μὴ ὁ βασιλεὺς ἐφῇ. τὸ δὲ ἀπορεῖν 
φάσκειν. εἴτε εἰσὶ ϑεοί, εἴτε οὐκ εἰσί, δοκεῖ μοι 
Πρωταγόρας ἐκ τῆς Περσικῆς παιδεύσεως παρανομὴῆ- 
σαι" μάγοι γὰρ ἐπιϑειάξζουσι μὲν οἷς ἀφανῶς δρῶσι. 
τὴν δὲ ἐκ φανεροῦ δόξαν τοῦ ϑείου καταλύουσιν οὐ 
βουλόμενοι δοκεῖν παρ᾽ αὐτοῦ δύνασθαι. διὰ μὲν 
δὴ τοῦτο πάσης γῆς ὑπὸ ᾿ἀϑηναίων ἠλάϑη. ὡς μέν 
τινὲς, κριϑείς, ὡς δὲ ἐνίοις δοκεῖ, ψήφου ἐπενεχϑείσης 
μὴ κριϑέντι. νήσους δὲ ἐξ ἠπείρων ἀμείβων καὶ τὰς 
᾿“ϑηναίων τριήρεις φυλαττόμενος πάσαις ϑαλάτταις 
ἐνεσπαρμένας κατέδυ πλέων ἐν ἀκατίῳ μικρῷ. 

Τὸ δὲ μισϑοῦ διαλέγεσθαι πρῶτος εὗρε. πρῶτος 
δὲ παρέδωκεν Ἕλλησι πρᾶγμα οὐ μεμπτόν. ἃ γὰρ 
σὺν δαπάνῃ σπουδάξομεν, μᾶλλον ἀσπαξόμεϑα τῶν 

»"͵ ς Ἷ » 

προῖκα. γνοὺς δὲ τὸν Πρωταγόραν ὁ Πλάτων σεμνῶς 
μὲν ἑρμηνεύοντα,. ἐνυπτιάξοντα ὃὲ τῇ σεμνότητι καί 

4θῦ που καὶ μακρολογώτερον τοῦ συμμέτρου, τὴν ἰδέαν 
ἦ 

ΓΟΑΤΕ Δ 

αὐτοῦ μύϑῳ μακρῷ ἐχαρακτήρισεν. 
5. ἢ μὲ ’ εὐϑδν ᾿ ) τς ᾿ ᾿ 

ια΄. ἱππέας δὲ ὁ σοφιστὴς ὁ Ηλεῖος τὸ μὲν μνημο- 

νικὸν οὕτω τι καὶ γηράσκων ἔρρωτο. ὡς καὶ πεντήκοντα 
ὀνομάτων ἀπούσας ἅπαξ ἀπομνημονεύειν αὐτὰ καϑ' 
ἣν ἤκουσε τάξιν, ἐσήγετο δὲ ἐς τὰς διαλέξεις γεωμε- 
τρίαν ἀστρονομίαν μουσικὴν δυϑμούς,. διελέγετο δὲ 
καὶ περὶ ξωγραφίας καὶ περὶ ἀγαλματοποιίας. ταῦτα 

Σ--. 

φι 
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ἑτέρωϑι. ἐν Μακεδαίμονι δὲ γένη τε διήει πόλεων 
καὶ ἀποικίας καὶ ἔργα. ἐπειδὴ οὗ “ακεδαιμόνιοι διὰ, 
τὸ βούλεσϑαι ἄρχειν τῇ ἰδέᾳ ταύτῃ ἔχαιρον. ἔστιν 
δὲ αὐτῷ καὶ Τρωικὸς διάλογος. οὐ λόγος ὁ Νέστωρ 

5 ἐν Τροίᾳ ἁλούσῃ ὑποτίϑεται Νεοπτολέμῳ τῷ ᾿4χιλ- 
λέως. ἃ χρὴ ἐπιτηδεύοντα ἄνδρα ἀγαϑὸν φαίνεσθαι. 
πλεῖστα δὲ Ἑλλήνων πρεσβεύσας ὑπὲρ τῆς Ἤλιδος 
οὐδαμοῦ κατέλυσε τὴν ἑαυτοῦ δόξαν δημηγορῶν τὲ 
καὶ διαλεγόμενος. ἀλλὰ καὶ χρήματα πλεῖστα ἐξέλεξε 

10 χαὶ φυλαῖς ἐνεγράφη πόλεων μικρῶν τε καὶ μειξόνων. 
παρῆλϑε καὶ ἐς τὴν Ἰνυκὸν ὑπὲρ χρημάτων, τὸ δὲ 
πολέχνιον τοῦτο Σικελικοί εἰσιν, οὗς ὁ Πλάτων [τῷ 
Γοργίᾳ] ἐπισκώπτει. εὐδοκιμῶν δὲ καὶ τὸν ἄλλον 
χρόνον ἔϑελγε τὴν Ἑλλάδα ἐν Ὀλυμπίᾳ λόγοις ποικί- 496 

1 λοις καὶ πεφροντισμένοις εὖ. ἑἕρμήνευε δὲ οὐκ ἐλλι- 
πῶς. ἀλλὰ περιττῶς καὶ κατὰ φύσιν, ἐς ὀλίγα κατα- 
φεύγων τῶν ἐκ ποιητικῆς ὀνόματα. 

ιβ. Προδίκου δὲ τοῦ Κείου ὄνομα τοσοῦτον 
ἐπὶ σοφίᾳ ἐγένετο, ὡς καὶ τὸν Γρύλλου [Ξενοφῶντα] 

90 ἐν Βοιωτοῖς δεθέντα ἀκροᾶσϑαι διαλεγομένου, καϑι- 
στάντα ἐγγυητὴν τοῦ σώματος. πρεσβεύων δὲ παρὰ 
᾿ἀϑηναίους παρελϑὼν ἐς τὸ βουλευτήριον ἱκανώτατος 
ἔδοξεν ἀνθρώπων. καίτοι δυσήκοον καὶ βαρὺ φϑεγ- 
γόμενος. ἀνίχνευε δὲ οὗτος τοὺς εὐπατρίδας τῶν 

55 νέων καὶ τοὺς ἐκ τῶν βαϑέων οἴκων, ὡς καὶ προξέ- 

νους ἐκτῆσϑαι ταύτης τῆς ϑήρας. χρημάτων τε γὰρ 
ἥττων ἐτύγχανε καὶ ἡδοναῖς ἐδεδώκει. τὴν δὲ Ἧρα- 
κλέους αἵρεσιν τὸν τοῦ Προδίκου λόγον οὗ κα 
ἀρχὰς ἐπεμνήσϑην, οὐδὲ Ξενοφῶν ἀπηξίωσε μὴ οὐχ 

80 ἑρμηνεῦσαι. καὶ τί ἂν χαρακτηρίξοιμεν τὴν τοῦ 
Προδίκου γλῶτταν. Ξενοφῶντος αὐτὴν ἱκανῶς ὑπο- 
γράφοντος: ΐ 
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' ΄ -»" ν᾿ ΕῚ 3 ». ΄ 

91. εν “ Π ὥλον δὲ τὸν Α΄κραγαντῖνον Γοργίας 
2 Ὅν 

σοφιστὴν ἐξεμελέτησε πολλῶν. ὡς φασι. χρημάτων. 
Α Α Α Α » ’ Ὁ -» ἄρλὸι ᾧι , 

χαὶ γὰρ δὴ καὶ τῶν πλουτούντων ὁ Πώῶλος. εἰσὶ δέ, 
οἵ φασι καὶ τὰ πάρισα καὶ τὰ ἀντίϑετα καὶ τὰ ὁμοιο-- 

“- ς -" -»" 

τέλευτα Πῶλον εὑρηκέναι πρῶτον. οὐκ ὀρϑῶς λέγον- 5 
- -» 2 - - 

τες. τῇ γὰρ τοιᾷδε ἀγλαίᾳ τοῦ λόγου Πῶλος εὑρη- 
᾿ ’ [4 [2 ς ’ ν 3 Α 

μένῃ κατεχρήσατο. ὅϑεν ὁ Πλάτων διαπτύων αὐτὸν 
ἐπὶ τῇ φιλοτιμίᾳ ταύτῃ φησίν" ; ὦ λῷστε Πῶλε 

29 γ " 
’ - ἵνα δὲ προσείπω πατὰ 68." 

ιδ΄. Οἱ δὲ καὶ Θρασύμαχον τὸν Καλχηδόνιον τ 
ἐν σοφισταῖς γράφοντες δοκοῦσί μοι παρακούειν 

3 Ξ » Πλάτωνος ταὐτὸν εἶναι λέοντα ξυρεῖν καὶ συκοφαν- 
τεῖν Θρασύμαχον᾽ δικογραφίαν γὰρ αὐτῷ προφέ- 
ροντός ἐστί που ταῦτα καὶ τὸ ἐν δικαστηρίοις συκο- 
φαντοῦντα τρίβεσϑαι. 15 

98 ιε΄, ᾿ντιφῶντα δὲ τὸν Ῥαμνούσιον οὐκ οἶδ᾽. 
εἴτε χρηστὸν δεῖ προσειπεῖν. εἴτε φαῦλον. χρηστὸς 
μὲν γὰρ προσειρήσϑω διὰ τάδε" ἐστρατήγησε πλεῖστα, 
ἐνίκησε πλεῖστα. ἑξήκοντα τριήρεσι πεπληρωμέναις 
ηὔξησεν ᾿4ϑηναίοις τὸ ναυτικόν. ἱκανώτατος ἀνθρώ- 30 
πῶν ἔδοξεν εἰπεῖν τε καὶ γνῶναι διὰ μὲν δὴ ταῦτα 
ἐμοί τε ἐπαινετέος καὶ ἑτέρῳ. κακὸς δ᾽ ἂν εἰχότως 

διὰ τάδε φαίνοιτο᾽ κατέλυσε τὴν δημοκρατίαν. ἐδού- 
λῶδσε τὸν ᾿Δϑηναίων δῆμον. ἐλακώνισε κατ᾽ ἀρχὰς 

3 » [γ ᾽ ΄ ’ 

μὲν ἀφανῶς. ὕστερον δ΄ ἐπιδήλως. τυράννων τετρα- 5 
 χοσίων δῆμον ἐπαφῆκε τοῖς ᾿Αϑηναίων πφάγμασιν. 

Ῥητορικὴν δὲ τὸν ᾿Δντιφῶντα οἱ μὲν οὐκ οὖσαν 
7 ς 

εὑρεῖν, οἵ δ᾽ εὐὑρημένην αὐξῆσαι. γενέσϑαι τε αὐτὸν 
᾿ 3 -» , ΄, ᾿ 

οὗ μὲν αὐτομαϑῶς σοφόν, οἵ δὲ ἐκ πατρός. πατέρα γὰρ 
κε ᾿, 3 » , ’ “- » ΄ 

εἶναι δὴ αὐτῷ Σώφιλον διδάσκαλον ῥητορικῶν λόγων. 80 
ς- » - ΄ 

ὃς ἄλλους τε τῶν ἐν δυνάμει καὶ τὸν τοῦ Κλεινίου 
. , ’ Α ὌΝ 4 - ’ 

ἐπαίδευσεν. πιϑαντώτατος δὲ ὁ ᾿Ζντιφῶν γενόμενος 

φϑι 
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καὶ προσρηϑεὶς Νέστωρ ἐπὶ τῷ περὶ παντὸς εἰπὼν 
ἂν πεῖσαι νηπενϑεῖς ἀκροάσεις ἐπήγγειλεν, ὡς οὐδὲν 
οὕτω δεινὸν ἐρούντων ἄχος, ὃ μὴ ἐξελεῖν τῆς γνομης. 
καϑάπτεται δὲ ἡ κωμῳδία τοῦ ᾿Αντιφῶντος ὡς δεινοῦ 

5 τὰ δικανικὰ καὶ λόγους κατὰ τοῦ δικαίου ξυγκειμέ- 
νους ἀποδιδομένου πολλῶν χρημάτων αὐτοῖς μάλιστα 
τοῖς κινδυνεύουσιν. τουτὶ ὁποίαν ἔχει φύσιν, ἐγὼ 
δηλώσω ἄνϑρωποι κατὰ μὲν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας 
καὶ τέχνας τιμῶσι τοὺς ἐν ἑκάστῃ αὐτῶν προὔχοντας 

10 καὶ ϑαυμάξουσι τῶν ἰατρῶν τοὺς μᾶλλον παρὰ τοὺς 
ἧττον, ϑαυμάζξουσι δ᾽ ἐν μαντικῇ καὶ μουσικῇ τὸν 
σοφώτερον, τὴν αὐτὴν καὶ περὶ τεκτονικῆς καὶ πασῶν 
βαναύσων τυϑέμενοι ψῆφον, ῥητορικὴν δὲ ἐπαινοῦσι 
μέν, ὑποπτεύουσι δὲ ὡς πανοῦργον καὶ φιλοχρήμα- 

ιδ τὸν καὶ κατὰ τοῦ δικαίου ξυγκειμένην. γιγνώσκουσι 
δ᾽ οὕτω περὶ τῆς τέχνης οὐχ οἵ πολλοὶ μᾶλλον, ἀλλὰ 
καὶ τῶν σπουδαίων οἱ ἐλλογιμώτατοι᾽ καλοῦσι γοῦν 

ΠῚ δεινοὺς ῥήτορας τοὺς ἱκανῶς μὲν συνιέντας, ἱκανῶς 
δὲ ἑρμηνεύοντας, οὐκ εὔφημον ἐπωνυμίαν τιϑέμενοι 

ὃ τῷ πλεονεκτήματι. τούτου δὲ φύσιν τοιαύτην ἔχον- 
τος οὐκ ἀπεικὸς ἦν, οἶμαι, γενέσϑαι καὶ τὸν ᾽άντι- 
φῶντα κωμῳδίας λόγον αὐτὰ μάλιστα κωμῳδούσης 

152. τὰ λόγου ἄξια. 
ΠῚ ᾿“πέϑανε μὲν οὖν περὶ Σικελίαν ὑπὸ Διονυσίου 

85 τοῦ τυράννου, τὰς δ᾽ αἰτίας. ἐφ᾽ αἷς ἀπέϑανεν. 
᾿ἀντιφῶντι μᾶλλον ἢ Ζιονυσίῳ προσγφάφομεν᾽ διε- : 

φαύλιξε γὰρ τὰς τοῦ Διονυσίου τραγῳδίας, ἐφ᾽ αἷς 
ὁ Διονύσιος ἐφρόνει μεῖξον ἢ ἐπὶ τῷ τυραννεύειν. 
σπουδάξοντος δὲ τοῦ τυράννου περὶ εὐγενείας χαλ- δ 

80 κοῦ καὶ ἐρομένου τοὺς παφύντας, τίς ἤπειρος ἢ νῆσος. 
ἣ τὸν ἄριστον χαλκὸν φύει. παρατυχὼν ὁ ̓ ἀντιφῶν 
τῷ λόγῳ ...ἐγὼ ἄριστον““ ἔφη ..οἶδα τὸν ᾿4ϑήνησιν, οὗ 

πὶ 
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γεγόνασιν ᾿Δρμοδίου καὶ ᾿4ριστογείτονος εἰκόνες.“ " 
ἐπὶ μὲν δὴ τούτοις ἀπέϑανεν. ὡς ὑφέρπων τὸν Ζιο-- 
νύσιον καὶ τρέπων ἐπ᾽ αὐτὸν τοὺς Σικελιώτας. 
ἥμαρτε δὲ ὁ ᾿Δντιφῶν πρῶτον μὲν τυράννῳ προσ- 
χρούων, ὑφ᾽ ᾧ ξῆν ἥρητο μᾶλλον ἢ οἴκοι δηιιο- 5 
χρατεῖσϑαι, ἔπειτα Σικελιώτας μὲν ἐλευϑερῶν, ᾿48ϑη- 

ναίους δὲ δουλούμενος. καὶ μὴν καὶ τοῦ τραγῳδίαν 
ποιεῖν ἀπάγων τὸν Διονύσιον ἀπῆγεν αὐτὸν τοῦ 
ῥαϑυμεῖν, αἵ γὰρ τοιαίδε σπουδαὶ ῥάϑυμοι. καὶ οἵ 
τύραννοι δὲ αἵρετώτεροι τοῖς ἀρχομένοις ἀνειμένοι τὸ 
μᾶλλον ἢ ξυντείνοντες. εἰ γὰρ ἀνήσουσιν, ἧττον μὲν 
ἀποχτενοῦσιν. ἧττον δὲ δράσονταί τε καὶ ἁρπάσονται. 
τύραννος δὲ τραγῳδίαις ἐπιτιϑέμενος ἰατρῷ εἰκάσϑω 
νοσοῦντι μέν. ἑαυτὸν δὲ ϑεραπεύοντι᾽ αἵ γὰρ μυϑο- 
ποιέίαι καὶ αἵ μονῳδίαι καὶ οἵ ῤυϑμοὶ τῶν χορῶν 
καὶ ἡ τῶν ἠϑῶν μίμησις. ὧν ἀνάγκη τὰ πλείω χφηστὰ 
φαίνεσθαι, μεταβάλλει τοὺς τυράννους τοῦ ἀπαραι- 

τήτου καὶ σφοδροῦ. χαϑάπερ αἴ φαρμακοποσίαι τὰς 
νόσους. ταῦτα μὴ κατηγορίαν ᾿Δντιφῶντος. ἀλλὰ 
ξυμβουλίαν ἐς πάντας ἡγώμεϑα τοῦ μὴ ἐκκαλεῖσϑαι 3. 
τὰς τυραννίδας. μηδὲ ἐς ὀργὴν ἄγειν ἤϑη ὠμά. 

“όγοι δ᾽ αὐτοῦ δικανικοὶ μὲν πλείους, ἐν οἷς τ΄ὺὸν 
ἡ δεινότης καὶ πᾶν τὸ ἐκ τέχνης ἔγκειται, σοφιστικοὶ 
δὲ καὶ ἕτεροι μέν, σοφιστικώτερος δὲ ὁ ὑπὲρ τῆς 
ὁμονοίας. ἐν ᾧ γνωμολογίαι τε λαμπραὶ καὶ φιλόσο-: 

οφοῖ σεμνή τε ἀπαγγελ ία καὶ ἐπηνϑισμένη ποιητικοῖς 
ὀνόμασι καὶ τὰ ἀποτάδην ἑριηνευόμενα παραπλήσια 
τῶν πεδίων τοῖς λείοις. 

Ὁ ς΄, Κριτίας δὲ ὁ σοφιστὴς εἰ μὲν κατέλυσε 
τὸν ᾿Δϑηναίων δῆμον. οὔπω κακός --- οκαταλυϑ είη 80 

γὰρ ἂν καὶ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ δῆμος οὕτω τι ἐπηρμένος, 
᾿ ἧς μηδὲ τῶν κατὰ νόμους ἀρχόντων ἀκροᾶσϑαι -- 
Ϊ ῬΒΣοεξέσδειβ θἃ. ΚΑ ΞΕΓ. ΤΙ. 2 

»" ῷῶι 

τῷ γι 
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ἀλλ᾽ ἐπεὶ λαμπρῶς μὲν ἐλακώνισε, προὐδίδου δὲ τὰ 
ἱερά, καϑήρει δὲ διὰ Πυσάνδρου τὰ τείχη, οὗς δ᾽ 

ὦ Ὲ τὶ τ 
ἤλαυνε τῶν ᾿Αϑηναίων τὸ στῆναί ποι τῆς Ελλάδος 
3 "ϑ , ᾿ ᾿ , 
ἀφῃρεῖτο πόλεμον “ακωνικὸν ἀνειπῶὼν ἐς πάντας, 

5 εἴ τις τὸν ᾿ἀϑηναῖον φεύγοντα δέξοιτο. ὠμότητι δὲ 
καὶ μιαιφονίᾳ τοὺς τριάκοντα ὑπερεβάλλετο βουλεύ- 
ματός τε ἀτόπου τοῖς Δακεδαιμονίοις ξυνελάμβανεν, 
ες , ς.2 Ἀιϑ, , “-“ -» ᾽ ΄ 

ὡς μηλοόβοτος ἡ Δττικὴ ἁἀποφανϑείη τῆς τῶν ἀνθρώ- 
3 χελ» 2 “» , 3 , " 

Π πῶν ἀγέλης ἑχκενωϑεῖσα, κακιστος ἀανϑρωπῶν ἔμοιγε 
1 φαίνεται ξυμπάντων, ὧν ἐπὶ κακίᾳ ὄνομα. καὶ εἰ 

Ἁ 9 ,ὔ Ἧ ᾿] “2 ς ᾽2 Ε) μ} ἷν 18. μὲν ἀπαίδευτος ὧν ἐς τάδε ὑπήχϑη, ἔρρωτο ἂν ὁ 
λόγος τοῖς φάσκουσιν ὑπὸ Θετταλίας καὶ τῆς ἐκείνῃ 
ὁμιλέας παρεφϑορέναι αὐτόν, τὰ γὰρ ἀπαίδευτα ἤϑη 
εὐπαράγωγα πάντως ἐς βίου αἵρεσιν" ἐπεὶ δὲ ἄριστα 

τὸ μὲν ἣν πεπαιδευμένος, γνώμας δὲ πλείστας ἕρμη- 
, 3 , 3 3 ; κι ν Ψ, 

νεύων, ἕς ΖΙρωπίδην δ᾽ ἀναφέρων, ὃς μετὰ ΣΙολῶνα 
᾿1ϑηναίοις ἦρξεν, οὐκ ἂν διαφύγοι παρὰ τοῖς πολλοῖς : 
αἰτίαν τὸ μὴ οὐ κακίᾳ φύσεως ἁμαρτεῖν ταῦτα. καὶ 
γὰρ αὖ κἀκεῖνο ἄτοπον Σωκράτει μὲν τῷ Σωφρο- 

20 νίσκου μὴ ὁμοιωϑῆναι αὐτόν. ῷ πλεῖστα δὴ συνε- 

φιλοσόφησε σοφωτάτῳ τε καὶ δικαιοτάτῳ τῶν ἐφ᾽ 
ἑαυτοῦ δόξαντι. Θετταλοῖς δ᾽ ὁμοιωθῆναι. παρ᾽ οἷς 
ἀγερωχία καί ἄκρατος καὶ τυραννικὰ ἐν οἴνῳ σπου- 
δάξεται. ἀλλ ὅμως οὐδὲ Θετταλοὶ σοφίας ἠμέλουν, 

ΣῊ ΧΆ ΚΑ .59 ᾽ ’ ᾽ ΄ ᾿ , 
τῇ ἀλλ: ἐγοργίαξον ἐν Θετταλίᾳ μικραὶ καὶ μείζους 

, εὔγω - 
πόλεις ἐς Γοργίαν ὁρῶσαι τὸν Λεοντῖνον, μετέβαλον 50 

δ᾽ ἂν καὶ ἐς τὸ κριτιάξειν, εἴ τινα τῆς ἑαυτοῦ σοφίας 
ΕῚ “ ς ᾿ὕ 3 ᾽ ΡῈ 9 ω ἐμ Ἁ 3 ’ ἐπίδειξιν ὁ Κριτίας παρ᾽ αὐτοῖς ἐποιεῖτο" ὁ δὲ ἠμέλει 
μὲν τούτου, βαρυτέρας δ᾽ αὐτοῖς ἐποίει τὰς ὀλι-- 

80 γαρχίας διαλεγόμενος τοῖς ἐκεῖ δυνατοῖς καὶ καϑα- 
πτόμενος μὲν δημοκρατίας ἁπάσης, διαβάλλων δ᾽ 
᾿Αϑηναίους, ὡς πλεῖστα ἀνθρώπων ἁμαρτάνοντας, 
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ὥστε ἐνθυμουμένῳ ταῦτα Κριτέας ἂν εἴη Θετταλοὺς 
διεφϑορὼς μᾶλλον ἢ Κριτίαν Θετταλοί. 

᾿Δἀπέϑανε μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Θρασύβουλον, 
οἱ κατῆγον ἀπὸ φυγῆς τὸν δῆμον, δοκεῖ δ᾽ ἐνίοις ἀνὴρ 

᾿ἀγαϑὸς γενέσϑαι παρὰ τὴν τελευτήν, ἐπειδὴ ἐνταφίῳ 
τῇ τυραννίδι ἐχρύσατο᾽ ἐμοὶ δὲ ἀποπεφάνϑω μηδένα 
ἀνθρώπων καλῶς δὴ ἀποθανεῖν ὑπὲρ ὧν οὐκ ὀρϑῶς 
εἴλετο. δι᾿ ἅ μοι δοκεῖ καὶ ἡ σοφία τοῦ ἀνδρὸς καὶ 
τὰ φροντίσματα ἧττον σπουδασϑῆναι τοῖς Ἕλλησιν᾽ 
εἰ γὰρ μὴ ὁμολογήσει ὁ λόγος τῷ ἤϑει. ἀλλοτρίᾳ τῇ 
γλώττῃ δόξομεν φϑέγγεϑαι, ὥσπερ οἵ αὐλοί. 

Τὴν δὲ ἰδέαν τοῦ λόγου δογματίας ὁ Κριτίας 
καὶ πολυγνώμων σεμνολογῆσαί τε ἱκανώτατος οὐ τὴν 
διϑυραμβώδη σεμνολογίαν, οὐδὲ καταφεύγουσαν ἐς 
τὰ ἐκ ποιητικῆς ὀνόματα. ἀλλ ἐκ τῶν κυριωτάτων 

8 συγχειμένην καὶ κατὰ φύσιν ἔχουσαν. ὁρῶ τὸν 
ἄνδρα καὶ βραχυλογοῦντα ἱκανῶς καὶ δεινῶς καϑα- 
πτόμενον ἐν ἀπολογίας ἤϑει, ἀττικίζοντά τε οὐκ ἀκρα- 

τῶς, οὐδὲ ἐκφύλως --- τὸ γὰρ ἀπειρόκαλον ἐν τῷ 
᾿ἀττικίξειν βάρβαρον --- ἀλλ ὥσπερ ἀκτίνων αὐγαὶ 
τὰ ᾿Ζττικὰ ὀνόματα διαφαίνεται τοῦ λόγου. καὶ τὸ 
ἀσυνδέτως δὲ χωρίῳ προσβαλεῖν Κριτίου ὥρα. καὶ 
τὸ παραδόξως μὲν ἐνθυμηϑῆναι, παραδόξως δ᾽ 
ἀπαγγεῖλαι Κριτίου ἀγών. τὸ δὲ τοῦ λόγου πνεῦμα 
ἐλλιπέστερον μέν, ἡδὺ δὲ καὶ λεῖον, ὥσπερ τοῦ: 
Ζεφύρου ἡ αὖρα. 

τς «ζ. Ἡ δὲ Σειρὴν ἡ ἐφεστηχυῖα τῷ Ἰσοκρά- 
τους τοῦ σοφιστοῦ σήματι. ἐφέστηκε δὲ καὶ οἷον 
ἄδονσα, πειϑὼ κατηγορεῖ τοῦ ἀνδρός. ἣν συνεβάλετο 
: » ’ Αγ γ Ν κ32 ΄ } 
᾿ῥητορικοῖς νόμοις καὶ ἤϑεσι, πάρισα καὶ ἀντίϑετα καὶ - 

ὁμοιοτέλευτα οὐχ εὑρὼν πρῶτος. ἀλλ᾽ εὑρημένοις εὖ 
χρησάμενος. ἐπεμελήϑη δὲ καὶ περιβολῆς καὶ δυϑμοῦ 

95 

οι 

μ- 0 

15 

τῷ οι 

1 

τν 
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καὶ συνθήκης καὶ κρότου. ταυτὶ δ᾽ ἡτοίμασέ που 
καὶ τὴν “ημοσϑένους γλῶτταν" Ζ4ημοσϑένης γὰρ 50. 
μαϑητὴς μὲν ᾿Ισαίου. ξηλωτὴς δὲ ᾿Ισοχράτους γενό- 
μενος ὑπερεβάλετο αὐτὸν ϑυμῷ καὶ ἐπιφορᾷ καὶ 

5 περιβολῇ καὶ ταχυτῆτι λόγου τε καὶ ἐννοίας. 

σεμνότης δ᾽ ἡ μὲν Δημοσθένους ἐπεστραμμένη 
μᾶλλον. ἡ δὲ ᾿Ισοχράτους ἁβροτέρα τε καὶ ἡδίων. ᾿ 
παράδειγμα δὲ ποιώμεθα τῆς Δημοσθένους σεμνό- 
τητος πέρας μὲν γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις ἷ 

τὸ ἐστὶ τοῦ βίου ϑάνατος, κἂν ἐν οἰκέσκῳ τις 
αὑτὸν καϑείρξας τηρῆ. δεῖ δὲ τοὺς ἀγα- 
ϑοὺς ἄνδρας ἐγχειρεῖν μὲν ἅπασιν ἀεὶ τοῖς 
καλοῖς τὴν ἀγαϑὴν προβαλλομένους ἐλ- 
πίδα. φέρειν δέ. ἃ ἂν ὁ ϑεὸς διδῷ, γεν- 

τ ναΐίως.“ ἡ δὲ Ἰσοκράτους σεμνότης ὧδε κεκόσμηται" 

τῆς γὰρ γῆς ἁπάσης τῆς ὑπὸ τῷ κόσμῳ 
κειμένης δίχα τετμημένης, καὶ τῆς μὲν 
“σίας, τῆς δὲ Εὐρώπης καλουμένης. τὴν 
ἡμίσειαν ἐκτῶν συνθηκῶν ΘΕ ΆΜΜΟΙΝΟΙ ὥσπερ, 

ο πρὸς τὸν Δία τὴν χώραν νεμόμενος" 
Τὰ μὲν οὖν πολιτικὰ ὥκνει καὶ ἀπεφοίτα τῶν 5 

ἐκκλησιῶν διά τε τὸ ἐλλιπὲς τοῦ φϑέγματος. διά τε, 
τὸν ᾿4ϑήνησιν φϑόνον ἀντιπολιτευόμενον αὐτοῖς͵ 

μάλιστα τοῖς σρφώτερόν τι ἑτέρου ἀγορεύουσιν. 
5 ὅμως δ᾽ οὐκ ἀπεσπούδαξε τῶν κοινῶν᾽ τόν τε γὰρ 

Φίλιππον. ἐν οἷς πρὸς αὐτὸν ἔγραφεν. ᾿4ϑηναίοις 
δήπου διωρϑοῦτο. καὶ οἷς περὶ τῆς εἰρήνης συνέ- 
᾿Α νρυαο ἀνεσκεύαξε τοὺς ̓ Αϑηναίους τῆς ϑαλάττης, ὡς 

κακῶς ἐν αὐτῇ ἀκούοντας, [ὁ] πανηγυρικός τ᾿ (ἐστὶν) 
0 αὐτῷ λόγος, ὃν διῆλθεν Ὀλυμπίασι τὴν Ἑλλάδα 

πείϑων ἐπὶ τὴν ᾿“σίαν στρατεύειν παυσαμένους τῶν 
οἴκοι ἐγκλημάτων. οὗτος μὲν οὖν εἰ καὶ κάλλιστ 

ΝῊ 
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΄ ὔ "“ ᾿ ς 3 - ΄, 

λόγων. αἰτέαν ὁμῶς παρέδωκεν. ὡς ἔκ τῶν Γοργίᾳ 
9 ς 

σπουδασϑέντων ἐς τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν συντεϑείη. 
ἄριστα δὲ τῶν ᾿Ισοκχράτους φροντισμάτων ὅ τε᾿ 4ρχέ- 

ΜΝ » 

δαμος ξύγκειται καὶ ὁ ᾿Δμάρτυρος. τοῦ μὲν γὰρ διήκει 
’ - » 3 

φοόνημα ἰ Μακεδαιμονίους) τῶν Δευκτρικὼν ἀναφέ- 5 
3 - ν 

ρον καὶ οὐκ ἀκριβῆ μόνον τὰ ὀνόματα. ἀλλὰ καὶ ἡ 
΄ ΄ ς ΄ 

ξυνϑήχη λαμπρά. ἐναγώνιος δὲ ὁ λόγος, ὡς καὶ τὸ 
- 3 - Ν 

αυϑῶδες αὐτοῦ μέρος. τὸ περὶ τὸν Ἡρακλέα καὶ τὰς 
- ΙῚ 3 - δ -»" ς ς Ας ΄ 

βοῦς σὺν ἐπιστροφῇ ἑομηνεῦσθϑαι, ὁ δὲ ᾿“μάρτυρος 
ἰσχὺν ἐνδείκνυται κεκολασμένην ἐς δυϑμούς. νόημα τὸ 
γὰρ ἐκ νοήματος ἐς περιόδους ἰσοκώλους τελευτᾷ. 

6 “κροαταὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου πολλοὶ μέν, ἐλλογι- ΤΥ 
“ ἢς - ς ρ᾿ΓΡ ΄ Ἁ ᾿ 

᾿μώτατος δὲ Ὑπερείδης ὁ ῥήτωρ. Θεόπομπον γαρ τὸν 
2 - , , Α ΓΞ" ΕΩ ἊΨ, Ὁϑν ΤΗ͂Ν 
ἐκ τῆς Χίου καὶ τὸν Κυμαῖον Ἔφορον οὐτ᾽ ἂν δια- 
βάλοιμι οὔτ᾽ ἂν ϑαυμάσαιμι. οὗ δὲ ἡγούμενοι τὴν τ 
κωμῳδίαν καϑάπτεσϑαι τοῦ ἀνδρός, ὡς αὐλοποιοῦ, 

ἁμαρτάνουσιν, πατὴρ μὲν γὰρ αὐτῷ Θεόδωρος ἦν, 
ὃν ἐκάλουν αὐλοποιὸν ᾿Αϑήνησιν, αὐτὸς δὲ οὔτε 

αὐλοὺς ἐγίγνωσκεν οὔτε ἄλλο τι τῶν ἐν ̓ βαναυσίοις, 
οὐδὲ γὰρ ἂν οὐδὲ τῆς ἐν Ὀλυμπίᾳ εἰκόνος ἔτυχεν, 20 
εἴ τι τῶν εὐτελῶν εἰργάξετο. ἀπέϑανε μὲν οὖν 31 

᾿ϑήνησιν ἀμφὶ τὰ ἑκατὸν ἔτη, ἕνα δὲ αὐτὸν ἡγώ- 
μεϑα τῶν ἐν πολέμῳ ἀποθανόντων, ἐπειδὴ μετὰ 

΄ Γ ΄ 

“Χαιρώνειαν ἐτελεύτα μὴ καρτερήσας τὴν ἀκρόασιν 
τοῦ “4ϑηναίων πταίσματος. 2 

, “ ’ μι  ιη. Περὶ δὲ Αἰσχίνου τοῦ ᾿Ζτρομήτου, ὅν 
-" - 9, ’ Α 

φαμεν τῆς δευτέρας σοφιστικῆς ἄρξαι. τάδε χρὴ 

ἐπεσχέφϑαι᾽ ἡ ̓4ἀϑήνησι δημαγωγία διειστήκει πᾶσα, 
" ἜΣ ΄ 3 ΄ 

 χαὶ οὗ μὲν βασιλεῖ ἐπιτήδειοι ἦσαν. οὗ δὲ Μακεδόσιν, 
ἐφέροντο δὲ ἄρα τὴν πρώτην τῶν μὲν βασιλεῖ χαρι- 30 

ς Ἀ - 

ζομένων ὁ Παιανιεὺς Ζημοσϑένης. τῶν δὲ ἐς Φίλιπ- 
Ἁ ἰς » ς , ΄ 

πον ορωντῶν ὁ Κοθωκίδης Αἰσχίνης. καὶ χοήηματα 
ΩΣ 

ΠΕΡ 
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παρ᾽ ἀμφοῖν ἐφοίτα σφίσι, βασιλέως μὲν ἀσχολοῦν - 
τος δι᾿ ᾿4ϑηναίων Φίλιππον τὸ μὴ ἐπὶ ᾿4σίαν ἐλάσαι. 
Φιλίππου δὲ πειρωμένου διαλύειν τὴν ἰσχὺν ᾿4ϑη- 
ναίων, ὡς ἐμπόδισμα τῆς διαβάσεως. διαφορᾶς δ᾽ 
ἦρξεν Αἰσχίνῃ καὶ “ημοσϑένει καὶ αὐτὸ μὲν τὸ ἄλλον 

ἄλλῳ βασιλεῖ πολιτεύειν, ὡς δ᾽ ἐμοὶ φαίνεται, τὸ 
ἐναντίως ἔχειν καὶ τῶν ἠϑῶν, ἐξ ἠϑῶν γὰρ ἀλλήλοις 
ἀντιξόων φύεται μῖσος αἰτίαν οὐκ ἔχον. ἀντιξόω δ᾽ 
ἤστην καὶ διὰ τάδε᾽ ὁ μὲν Αἰσχίνης φιλοπότης τὲ 
ἐδόκει καὶ ἡδὺς καὶ ἀνειμένος καὶ πᾶν τὸ ἐπέχαρι ἐκ 
Διονύσου ἡρηκώς. καὶ γὰρ δὴ καὶ τοῖς βαρυστόνοις 
ὑποκριταῖς τὸν ἐν μειρακίῳ χρόνον ὑπετραγώδησεν, 

σι 

μ 

ὁ. δ᾽ αὖ συννενοφώς τε ἐφαίνετο καὶ βαρὺς τὴν 508 
ὀφρὺν καὶ ὕδωρ πίνων, ὅϑεν [ἐν] δυσκόλοις τε καὶ 

ὅ δυστρόποις ἐνεγράφετο, καὶ πολλῷ πλέον, ἐπειδὴ μ᾿ 

πρεσβεύοντε ξὺν ἑτέροις παρὰ τὸν Φίλιππον καὶ 
ς , 7) ἰν ᾿ ’ Α ς κ 

ὁμοδιαίτω οντὲ ὁ μὲν διακεχυμένος τὲ καὶ ηἡδὺυς 
ἐφαίνετο τοῖς συμπρέσβεσιν, ὁ δὲ κατεσκληκώς 
τε καὶ ἀεὶ σπουδάζων. ἐπέτεινε δὲ αὐτοῖς τὴν δια- 

οῃ ᾿] ς νι ᾽ ΄ ἮΝ ΣΡῆΝ » ,᾿, , 

5ὺ φορᾶν ὁ ὑπὲρ ἀμφιφολεως ἐπὶ τοῦ Φιλίππου λόγος, 

ὅτε δὴ ἐξέπεσε [μὲν] τοῦ λόγου ὁ ΖΙημοσθϑένης, ὁ δ᾽ 
Αἰσχίνης οὐδὲ τῶν ἀποβεβλημένων ποτὲ τὴν ἀσπέδα 
ἐνθυμουμένῳ τὸ ἐν Ταμύναις ἔργον, ἐν ᾧ Βοιωτοὺς 
ἐνίκων ᾿4ϑηναῖοι" ἀριστεῖα τούτου δημοσίᾳ ἐστε-- 

21 2 

Ζημοσθένους, ὡς αἴτιον τοῦ Φωκικοῦ πάϑους, 
ἀπέγνωσαν ᾿4ϑηναῖοι τὴν αἰτίαν, ἐπὶ δὲ τῷ καταψη- 

, 3 -» “ ᾿ , χν"..2 , δ, 
φισϑεντι Αντιφῶντι ἡλῶ μὴ κριϑείς, καὶ ἀφείλοντο, 

80 αὐτὸν οἱ ἐξ Ζρείου πάγου τὸ μὴ οὐ συνειπεῖν σφισιν 
»" »ἭὝ - Α 

ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ζ“ήλῳ. καὶ μὴν καὶ πυλαγό- 
ρας ἀναρρηϑεὶς οὔπω παρὸ τοῖς πολλοῖς διαπέφευγε, 

Γὰ 

φανοῦτο τά τε ἄλλα καὶ χρησάμενος ἀμηχάνῳ τάχει 
περὶ τὰ εὐαγγέλια τῆς νίκης. διαβάλλοντος δὲ αὐτὸν. 
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809 τὸ μὴ οὐκ αὐτὸς Ἔλατειᾳ ἐπιστῆσαι τὸν Φίλιππον 
τὴν Πυλαίαν συνταράξας εὐπροσώποις λόγοις καὶ 
μύϑοις. ᾿᾿ϑηνὼῶν δὲ ὑπεξῆλϑεν οὐχὶ φεύγειν προς- 

ταχϑείς, ἀλλ᾽ ἀτιμίᾳ ἐξιστάμενος. ἡ ὑπήγετο ὑπὸ 

“4ημοσϑένει παὶ Κτησιφῶντι ἐχπεσὼν τῶν ψήφων. 
ἡ μὲν δὴ ὁρμὴ τῆς ἀποδημίας αὐτῷ παρὰ τὸν 4λέξαν-- 
δρον ἦν, ὡς αὐτίκα ἥξοντα ἐς Βαβυλῶνά τε καὶ 
Σοῦσα, καϑορμισϑεὶς δὲ ἐς τὴν Ἔφεσον χαὶ τὸν μὲν 

τεϑνάναι ἀκούων, τὰ δὲ τῆς ᾿4σίας οὕτω ξἕυγκε- 
κλυσμένα πράγματα, Ῥόδου εἴχετο. ἡ δὲ νῆσος τ 
ἀγαϑὴ ἐνσπουδάσαι, καὶ σοφιστῶν φροντιστήριον 
ἀποφήνας τὴν Ρόδον αὐτοῦ διῃτᾶτο ϑύων ἡσυχίᾳ τε 
καὶ Μούσαις καὶ Ζωρίοις ἤϑεσιν ἐγκαταμιγνὺς᾽ 4ττικα. 

Τὸν δὲ αὐτοσχέδιον λόγον ξὺν εὐροίᾳ καὶ ϑείως 
διατιϑέμενος τὸν ἔπαινον τοῦτον πρῶτος ἠνέγκατο. 15 

τὸ γὰρ ϑείως λέγειν οὔπω μὲν ἐπεχωρίασε σοφιστῶν 
σπουδαῖς, ἀπ᾽ Αἰσχίνου δ᾽ ἤρξατο ϑεοφορήτῳ ὁρμῇ 
ἀποσχεδιάξοντος, ὥσπερ οἵ τοὺς χρησμοὺς ἀναπνέἕον-- 
τες. ἀκροατὴς δὲ Πλάτωνός τε καὶ ᾿Ισοχράτους γενό- 
μένος πολλά καὶ παρὰ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἠγάγετο. 

510 σαφηνείας τε γὰρ φῶς ἐν τῷ λόγῳ καὶ ἁβρὰ σεμνο- 
λογία καὶ τὸ ἐπίχαρι σὺν δεινότητι καὶ καϑάπαξ ἡ 
ἰδέα τοῦ λόγου κρείττων ἢ μιμήσει ὑπαχϑῆναι. 

“όγοι δ᾽ Αἰσχίνου κατ᾽ ἐνίους μὲν καὶ τέταρτός 
τις Ζηλιακὸς καταψευδόμενος τῆς ἐκείνου γλώττης. 

οὐ γὰρ ἄν ποτε τοὺς μὲν περὶ τὴν ́ Δμφισσαν λόγους. 
ὑφ᾽ ὧν ἡ Κιρραία χώρα καϑιερώϑη, εὐπροσώπως 
τε καὶ ξὺν ὥρᾳ διέϑετο κακὰ βουλεύων ᾿4ϑηναίοις, 
ὥς φησι Ζημοσϑένης. ἐπὶ δὲ τοὺς 4ηλιακοὺς μύϑους, 
ἐν οἷς ϑεολογία τε καὶ ϑεογονία καὶ ἀρχαιολογία, : 
φαύλως οὕτως ὥρμησε καὶ τοῦτο προαγωνιξόμενος 
᾿4ϑηναίων οὐ μικρὸν ἀγώνισμα ἡγουμένων τὸ μὴ ἐκπε- 

Ψψι 

[ὩΣ 

τΘ ωι 

ὡ» Φ 
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σεῖν τοῦ ἐν Ζήλῳ ἱεροῦ. τρισὶ δὴ λόγοις περιωρέσϑω 
ἡ Αἰσχίνου γλῶττα τῷ τε κατὰ Τιμάρχου καὶ τῇ 
ἀπολογίᾳ τῆς πρεσβείας καὶ τῇ τοῦ Κτησιφῶντος 
κατηγορίᾳ. ἔστι δὲ καὶ τέταρτον αὐτοῦ φρόντισμα, 

5 ἐπιστολαί. οὐ πολλαὶ μέν. εὐπαιδευσίας δὲ μεσταὶ 
καὶ ἤϑους. τοῦ δὲ ἠϑικοῦ καὶ ᾿ Ῥοδίοις ἐπίδειξιν 
ἐποιήσατο᾽ ἀναγνοὺς γάρ ποτὲ δημοσίᾳ τὸν κατὰ 
Κτησιφῶντος οὗ μὲν ἐθαύμαζον, ὅπως ἐπὶ τοιούτῳ 
λόγῳ ἡττήϑη καὶ καϑήπτοντο τῶν ᾿Δ“ϑηναίων ὡς 

τὸ παρανοούντων, ὃ δὲ .«οὐκ ἂν“ ἔφη... ἐθαυμάξετε. εἰ 
“ημοσϑένους λέγοντος πρὸς ταῦτα ἠκούσατε““, οὐ 
μόνον ἐς ἔπαινον ἐχϑροῦ καϑιστάμενος. ἀλλὰ καὶ 
τοὺς δικαστὰς ἀφιεὶς αἰτίας. 

υϑ΄. Ὑπερβάντες δ᾽ ᾿Δφιοβαρξάνην τὸν Κίλικα 511 

τὸ καὶ Ξενόφρονα τὸν Σικελιώτην καὶ Πειϑαγόραν τὸν 

ἐκ Κυρήνης. οἱ μήτε γνῶναι ἱκανοὶ ἔδοξαν, μήϑ᾽ 
ἑρμηνεῦσαι τὰ γνωσθέντα, ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ γενναίων 
σοφιστῶν ἐσπουδάσϑησαν τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῶν Ἕλλησιν, 
ὅν που τρύπον τοῖς σίτου ἀποροῦσιν οἵ ὄροβοι, ἐπὶ 

Ξὸ Νικήτην ἴωμεν τὸν Σμυρναῖον. οὗτος γὰρ ὁ 
Νικήτης παραλαβὼν τὴν ἐπιστήμην ἐς στενὸν ἀπει- 
λημμένην ἔδωκεν αὐτῇ παρόδους πολλῷ λαμπροτέρας 
ὧν αὐτὸς τῇ Σμύρνῃ ἐδείματο, συνάψας τὴν πόλιν 
ταῖς ἐπὶ τὴν Ἔφεσον πύλαις καὶ διὰ μέγεϑος ἀντεξά-- 

δ᾽ ρᾷᾳς λόγοις ἔργα. ὁ δὲ ἀνὴρ οὗτος τοῖς μὲν δικανι- 
κοῖς ἀμείνων ἐδόκει τὰ δικανικά, τοῖς δὲ σοφιστικοῖς 

7 τὰ σοφιστικὰ ὑπὸ τοῦ περιδεξίως τε καὶ πρὸς ἅμιλλαν 
ἐς ἄμφω ἡρμόσϑαι. τὸ μὲν γὰρ δικανικὸν σοφιστικῇ 
περιβολῇ ἐχόσμησεν. τὸ δὲ σοφιστικὸν κέντρῳ 

το δικανικῷ ἐπέρρωσεν. ἡ δὲ ἰδέα τῶν λόγων τοῦ μὲν 
ἀρχαίου καὶ πολιτικοῦ ἀποβέβηκεν, ὑπόβακχος δὲ καὶ 
διϑυραμβώδης. τὰς δ᾽ ἐννοίας ἰδέας τε καὶ παρα- 
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δόξους ἐκδίδωσιν. ὥσπερ οἱ βακχεῖοι ϑύρσοι τὸ μέλι 
Ἁ ἊΝ ,Ὶ -»" Ψ 

καὶ τοὺς ἑσμοὺς τοῦ γάλακτος. 
3 -" , ᾿ 3 

Μεγάλων δ᾽ ἀξιούμενος τῆς Σμύρνης τί οὐκ ἐπ᾽ 
φχς ΄, ς δ). δὰ 2 " ΄ " ο 7 

αὐτῷ βοώσης ὡς ἐπὶ ἀνδρὶ ϑαυμασίῳ καὶ ῥήτορι, 
9 5 ᾽ , ᾿ Ἁ - 3 3 Ρ' Ἁ - 

οὐκ ἐθαμιζεν ἐς τὸν δῆμον, ἀλλ΄ αἰτίαν παρὰ τοῖς 

πολλοῖς ἔχων φόβου .. φοβοῦμαι“ ἔφη ..δῆμον ἐπαί- 
» Ἵ᾽ , ςς ΄, Α 

ροντὰ μᾶλλον ἡ λοιδορουμενον.““ τελώνου δὲ ϑροα- 
συναμένου ποτὲ πρὸς αὐτὸν ἐν δικαστηρίῳ καὶ 
εἰπόντος ..παῦσαι ὑλακτῶν με΄’ μάλα ἀστείως ὁ 
Νικήτης νὴ Δία““, εἶπεν ..ἣν καὶ σὺ παύσῃ τὸ 

Ψ 

δάκνων με." 
Β12  Ἡ δὲ ὑπὲρ [Ἄλπεις τὲ καὶ Ῥῆνον ἀποδημία τοῦ 

ἀνδρὸς ἐγένετο μὲν ἐκ βασιλείου πφοστάγματος, 
αἰτέα δὲ αὐτῆς ἥδε᾽ ἀνὴρ ὕπατος, ᾧ ὄνομα Ῥοῦφος. 
τοὺς Σμυρναίους ἐλογίστευε πικρῶς καὶ δυστρόπως. ιτὉ 
τούτῳ τι προσκρούσας ὁ Νικήτης .. ἔρρωσο““, εἶπεν, 
καὶ οὐκέτι προσήει δικάζοντι. τὸν μὲν δὴ χρόνον. 
ὃν μιᾶς πόλεως ἤρξεν, οὔπω δεινὰ πεπονϑέναι ᾧετο. 
ἐπιτραπεὶς δὲ τὰ Κελτικὰ στρατόπεδα ὀργῆς ἀνε- 
μνήσϑη --- αἷ γὰρ εὐπραγίαι τά τε ἄλλα τοὺς ἀνθρώ- 
πους ἐπαίρουσι καὶ τὸ μηκέτι καρτερεῖν, ἅ πρὶν εὖ 

΄ 3 ᾿, » , ’ Ἁ 

πράττειν ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ ἐφ οι δολος, τὶ τ 
γράφει πρὸς τὸν αὐτοκρατοραὰ Νερουαν πολλὰ ἐπὶ 

Ἁ . ΄ ς ᾿ς 

τὸν Νικήτην καὶ σχέτλια, καὶ ὁ αὐτοκράτωρ ..αὐτὸς“" 
εἶπεν «ἀκροάσει ἀπολογουμένου. κἂν ἀδικοῦντα εὕρης. 3 
ἐπέϑες δίκην.“ ταυτὶ δὲ ἔγραφεν οὐ τὸν Νικήτην 
ἐχδιδούς. ἀλλὰ τὸν Ῥοῦφον ἐς συγγνώμην ἑτοιμάξων, 

3 “ - .“ - ΄ 

οὐ γὰρ ἄν ποτὲ ἄνδρα τοιοῦτον ἐφ᾽ ξαυτῷ γεγονότα 
τὰ ἈΞ » » ᾿ -» 

οὔτ᾽ ἂν ἀποκτεῖναι ὁ Ῥοῦφος. οὔτ᾽ ἂν ἕτερον ξημιῶ- 
2 , τ Ἁ , Ἁ νὝ [4 3 Α 

σαι οὐδέν, ὡς μὴ φανείη βαρὺς τῷ καϑιστάντι αὐτὸν 80 
δικαστὴν ἐχϑροῦ. διὰ μὲν δὴ ταῦτα ἐπὶ Ῥῆνόν τε 
χαὶ Κελτοὺς ἤἦλϑεν. παρελϑὼν δὲ ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν 

ὧι 

» 

0 

οι 



20 ΟΦΙΔΟΣΤΡΑΤΟΥ [Ρ. 318. 

οὕτω τι κατέπληξε τὸν Ῥοῦφον, ὡς πλείω μὲν ἀφεῖ- 

ναι ἐπὶ τῷ Νικήτῃ δάκρυα οὗ διεμέτρησεν αὐτῷ 
ὕδατος, ἀποπέμψαι δὲ οὐκ ἄτρωτον μόνον, ἀλλὰ 

[καὶ] περίβλεπτον καὶ ἐν τοῖς ξηλωτοῖς Σμυρναίων. 
᾿ ΠΥ ΈΧΩΣ - , . ς ᾿ς: 

ὅτον δὲ ανδρα τοῦτον χρόνοις ὕστερον Πρακλείδης 

ὃ Λύκιος σοφιστὴς διορϑούμενος ἐπέγραψε Νικήτην 
τὸν κεκαθαρμένον. ἠγνόησε δὲ ἀκροϑέίνια Πυγμαῖα 
κολοσσῷ ἐφαρμόξων. 

κ΄. Ἰσαῖος δὲ ὁ σοφιστὴς ὁ ̓ Δσσύριος τὸν μὲν 
10 ἐν μειρακίῳ χρόνον ἡδοναῖς ἐδεδώκει, γαστρός τὲ 
γὰρ καὶ φιλοποσίας ἥττητο καὶ λεπτὰ ἠμπίσχετο καὶ 518 
ϑαμὰ ἤρα καὶ ἀπαρακαλύπτως ἐκώμαξεν, ἐς δὲ 

χ Ω’ ᾿ ε 

ἄνδρας ἥκων οὕτω τι μετέβαλεν, ὡς ἕτερος ἐξ ἑτέρου 
νομισϑῆναι, τὸ μὲν γὰρ φιλόγελων ἐπιπολάξειν αὐτῷ 

» ᾽ ἐδ ᾿ - 
ιὸ δοκοῦν ἀφεῖλε καὶ προσώπου καὶ γνώμης. λυρῶν τε 

8. καὶ αὐλὼν κτύποις οὐδ᾽ ἐπὶ σκηνῆς ἔτι παρετύγχα- 
2 ἢ Ἁ Ἁ Ἅ , , Ἁ - 32 , 

νὲν, ἀπέδυ δὲ καὶ τὰ λῃδια καὶ τὰς τῶν ἐφεστρίδων 
βαφὰς καὶ τράπεξαν ἐκόλασε καὶ τὸ ἐρᾶν μετέϑηκεν, 
Ὡ ᾿ , 2 ΟΣ ἜΣΤΩ 
ὥσπερ τοὺς προτέρους ὀφϑαλμοὺς ἀποβαλών" Αρδυος 

τ ἐἶξος δΞ ᾿ Ξὶ Ἐν 
30 γοῦν τοῦ ῥήτορος ἐρομένου αὐτόν, εἰ ἡ δεῖνα αὐτῷ 
καλὴ φαίνοιτο, μάλα σωφρόνως ὁ ἸΙσαῖος «.«πέπαυμαι“" 

3 - “ 

εἶπεν «.ὀὐφϑαλμιῶν"“. ἐρομένου δὲ αὐτὸν ἑτέρου, τές. 
ἄριστος τῶν ὀρνίϑων καὶ τῶν ἰχϑύων ἐς βρῶσιν, 
οπέπαυμαι ἔφη ὁ ἸΙσαῖος ..«ταῦτα σπουδάξων, ξυνῆκα 

Ἁ Ἁ ’ ῇ » 3 ΄ 

85 γὰρ τοὺς Ταντάλου κήπους τρυγῶν“΄, ἐνδεικνύμενος 
δήπου τῷ ἐρομένῳ ταῦτα. ὅτι σκιὰ παὶ ὀνείρατα αἵ 
ἡδοναὶ πᾶσαι. 

Τῷ δὲ Μιλησίῳ Διονυσίῳ ἀκροατῇ ὄντι τὰς με- 
᾿ ᾿ 2 - ᾿ ’ 2 ΄ 3 3 - 

λέτας ξὺν ὠδῇ ποιουμένῳ ἑπιπλήττων ὁ ᾿Ισαῖος 
΄, [4 τ" 3 ΄ Ἵ Ἁ ’ ὼ 2 

80..υ ὑξιράκιον“ ἔφη ..]ωνικὸν, δγὼ δὲ σε ἄδειν οὐκ 
ἐπαίδευσα.““ νεανίσκου δὲ ᾿Ιωνικοῦ ϑαυμάξοντος 

πρὸς αὐτὸν τὸ τοῦ Νικήτου μεγαλοφώνως ἐπὶ τοῦ 
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Ξέρξου εἰρημένον ..ἐκ τῆς βασιλείου νεὼς Α4{- 
γιναν ἀναδησώμεϑα““ καταγελάσας πλατὺ ὁ 
2 » 5 -» ἸΙσαῖος ..«ἀνόητε“, εἶπεν, »καὶ πῶς ἀναχϑήσῃ ΞΕ 

΄ 9 , ἘΞ 3 , 

4. Τάς δὲ μελέτας οὐκ αὐτοσχεδίους ἐποιεῖτο, ἀλλ 
2 ’, Α ; δ 2 ’ ΄ ὅ3Ζςι ἢ 
ἐπεσκεμμένας τὸν ξξ ἕω ἐς μεσημβρίαν καιρόν. ἰδέαν 

΄ 3 Ξ3 

δ᾽ ἐπήσκησε λόγων οὔτ᾽ ἐπιβεβλημένην. οὔτ᾽ αὖον, 
2 3 Ἁ ΄ 3 » Ἷ 

ἀλλ᾽ ἀπέριττον καὶ κατὰ φύσιν καὶ ἀποχρῶσαν τοῖς 
πράγμασιν. καὶ τὸ βραχέως ἑρμηνεύειν, τοῦτο τε 
καὶ πᾶσαν ὑπόϑεσιν συνελεῖν ἐς βραχὺ ᾿Ισαίου 
εὕρημα. ὡς ἐν πλείοσι μὲν ἑτέροις. μάλιστα δὲ ἐν 
τοῖσδε ἐδηλώϑη᾽ τοὺς μὲν γὰρ Ζ“ακεδαιμονίους 
ἀγωνιζόμενος τοὺς βουλευομένους περὶ τοῦ τείχους 
ἀπὸ τῶν Ὁμήρου ἐβραχυλόγησε τοσοῦτον᾽ 
ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε. κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ᾽ ἀνήρ" 

οὕτω στῆτέ μοι, ΜΠακεδαιμόνιοι, καὶ τετει- 
χίσμεϑα.““ κατηγορῶν δὲ τοῦ Βυζαντίου Πύϑωνος, 

ς , .. ᾽ “ ΚΑ" ΄, 

ὡς δεθϑέντος μὲν ἐκ χρησμῶν ἐπὶ προδοσίᾳ : κεκρι- 
"" - ΄ ς 3 ΄- ς ΄ 

μένης δὲ τῆς προδοσίας, ὡς ἀνέξευξεν ὁ Φίλιππος, 

ξυνέλαβε τὸν ἀγῶνα τοῦτον ἐς τρεῖς ἐννοίας, ἔστι 
γὰρ τὰ εἰρημένα ἐν τρισὶ τούτοις᾽ ..ἐλέγχω 
Πύϑωοωνα προδεδωκότα τῷ χρήσαντι ϑεῷ. 
τῷ δήσαντιδήμῳ. τῷ ἀναξεύξαντι Φιλίππῳ, 
ὁ μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἔχρησεν, εἰ μή τις ἦν, ὁ 
δὲ οὐκ ἂν ἔδησεν, εἰ μὴ τοιοῦτος ἣν, ὁ δὲ 
0 2 Ἢ 3 ’ ἕξ ᾽ ᾿ ὃ 3 ὃν 5 λ9 3 

ὑκἂν ἀνέξευξεν, εἰ μὴ δι ἤλϑεν, οὐχ 
εὺρ εν." 

5 

μ φ 

τῷ ΣΝ 

κα΄. Ὑπὲρ Σκοπελιανοῦ τοῦ σοφιστοῦ δια- 
λέξομαι καϑαψάμενος πρότερον τῶν κακίξειν αὐτὸν 
πειρωμένων, ἀπαξιοῦσι γὰρ δὴ τὸν ἄνδρα τοῦ τῶν 
σοφιστῶν κύχλου διϑυραμβώδη καλοῦντες καὶ ἀκό- 

δ1ὅ λαστον καὶ πεπαχυσμένον. ταυτὶ περὶ αὐτοῦ λέγου- 
σιν οἵ λεπτολόγοι καὶ νωϑροὶ καὶ μηδὲν ἀπ᾽ αὐτο- 
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σχεδίου γλώττης ἀναπνέοντες φύσει μὲν γὰρ ἐπί- 
-" , Ν ΄ - ᾿ 

φϑονον χρῆμα ἄνϑρωποι διαβαλλουσι γοῦν τοὺς 
μὲν εὐμήκεις οἵ μικροί. τοὺς δὲ εὐειδεῖς οὗ πονηροὶ 
τὸ εἶδος. τοὺς δὲ χούφους τε καὶ δρομικοὺς οἵ 
βοαδεῖς καὶ ἑτερόποδες., τοὺς ϑαρσαλέους οἵ δειλοὶ 
καὶ οἵ ἄμουσοι τοὺς λυρικούς., τοὺς δ᾽ ἀμφὶ παλαίστραν 
οὗ ἀγύμναστοι. καὶ οὐ χρὴ ϑαυμάζειν, εἰ πεπηδη- 
μένοι τὴν γλῶττάν τινες καὶ βοῦν ἀφωνίας ἐπ᾽ 

2 κὶ ᾽ ΄ » ον 3 ΄ὕ ᾽ , 

αὐτὴν βεβλημεένοι καί μητ΄ ἂν αὐτοί τι ἐνϑυμηϑεν.-- 

τὸ τὲς μέγα, μήτ᾽ ἂν ἐνθυμηϑέντος ἑτέρου ξυμφήσαν- 
τες διαπτύυοιέν τε καὶ κακίζοιεν τὸν ἑτοιμότατα δὴ 
καὶ ϑαρραλεώτατα καὶ μεγαλειότατα τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
ς ’ δ ΄ ς Ἁ 2 ῇ Ἁ 

Ελλήνων ἑρμηνευσαντα. ὡς δὲ ἡγνοήκασι τὸν 
ἄνδρα, ἐγὼ δηλώσω. καὶ ὁποῖον αὐτῷ καὶ τὸ τοῦ 

τι οἴκου σχῆμα. 
5 Νὴ ᾿" . 5Ὲ ζια «, δ ΄ Ἄν τον ᾿Αρχιερεὺς μὲν γὰρ ἐγένετο τῆς ᾽Δσίας αὐτός τε 

καὶ οὗ πρόγονοι αὐτοῦ παῖς ἐκ πατρὸς πάντες. ὁ δὲ 

στέφανος οὗτος πολὺς καὶ ὑπὲρ πολλῶν χρημάτων. 
δίδυμός τε ἀποτεχϑεὶς ἄμφω μὲν ἤστην ἐν σπαρ- 

0 γάνοις, πεμπταίων δὲ ὄντων κεραυνῷ μὲν ἐβλήϑη 
ς ὦ ς ᾿ 2 , ᾽ ΄ - ᾽ ΄, 
ὁ ἕτερος, ὁ δὲ οὐδεμίαν ἐπηρώϑη τῶν αἰσϑήσεων 

, Σ ’, ΄ ᾿ » 

ξυγκατακείμενος τῷ βληϑέντι. καίτοι τὸ τῶν σκη- 
πτῶν πῦρ οὐτῶ δοιμὺ καὶ ϑειῶδες. ὡς τῶν ἀγχοῦ 

τοὺς μὲν ἀποκτείνειν κατ᾽ ἔκπληξιν, τῶν δὲ ἀκοάς τε 
0 καὶ ὀφθαλμοὺς σίνεσθαι, τῶν δὲ ἐς τοὺς νοῦς ἀπο- 

σκήπτειν. ἀλλ᾽ οὐδενὶ τούτων ὁ Σκοπελιανὸς ἥλω, 
διετέλεσε γὰρ δὴ καὶ ἐς γῆρας βαϑὺ ἀκέραιός τε καὶ 
ἄρτιος. τουτὶ δὲ ὁπόϑεν ϑαυμάξω, δηλῶσαί σοι 
βούλομαι᾽ ἐδείπνουν μὲν χατὰ τὴν “ῆμνον ὑπὸ 

80 δουὶ μεγάλῃ ϑερισταὶ ὀκτὼ περὶ τὸ καλούμενον 
»ἭὝἪ , ᾿ - 

Κέρας τῆς νήσου. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο λιμήν ἐστιν 
,ὕ κ » » 

ἐς κεραίας ἐπιστρέφων λεπτάς. νέφους δὲ τὴν δρῦν δ10 
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περισχόντος καὶ σκηπτοῦ ἐς αὐτὴν ἐχδοϑέντος ἡ μὲν 
ἐβέβλητο. οἱ ϑερισταὶ δὲ ἐκπλήξεως αὐτοῖς ἐμπεσού - 
σης, ἐφ᾽ οὗπερ ἔτυχεν ἕκαστος πράττων, οὕτως 
ἀπέθανεν. ὁ μὲν γὰρ κύλικα ἀναιρούμενος. ὁ δὲ 

ς ς Ν εν 
πίνων, ὁ δὲ μάττων. ὁ δὲ ἐσθίων, ὁ δέ τι ποιῶν: 

Ἁ ᾿ 2 “ 3 Δ Ὶ ’ 

τας ψυχας ἀφηκαν ἐπιτεϑυμμένοιν καὶ μέλανες. 

ὥσπερ οἵ χαλκοῖ τῶν ἀνδριάντων περὶ τὰς ἐμπύρους 
τῶν πηγῶν κεκαπνισμένοι. ὁ δὲ οὕτω τι οὐκ ἀϑεεὶ 

ς "3 ᾿: μξ 
ἐτρέφετο, ὡς διαφυγεῖν μέν τὸν ἐκ τοῦ σκηπτοῦ 

- ΄ τας ΄ 

ϑάνατον., ὃν μηδὲ οἵ σκληρότατοι τῶν ἀγροίκων 
» ν - ᾿ ΄ ᾿ 

διέφυγον. ἄτρωτος δὲ μεῖναι τὰς αἰσϑήσεις καὶ τὸν 

ψοὺῦν ἕτοιμος καὶ ὕπνου χρείττων. καὶ γὰρ δὴ καὶ 
Ἁ 3 -» » 

τὸ νωϑροὸν αὐτοῦ ἀπῆν. 
2 ᾿ δὲ Χ δ ξ Χ τε Γ ν 

Εφοίτησε δὲ τοὺς ῥητοριχους τῶν λογῶν παρα 

τὸν Σμυρναῖον Νικήτην μελετήσαντα μὲν ἐπιφανῶς. 
πολλῷ δὲ μεῖξον ἐν δικαστηρίοις πνεύσαντα. δεο- 
μένων δὲ τῶν Κλαζομενίων τὰς μελέτας αὐτὸν οἴκοι 

ποιεῖσϑαι καὶ προβήσεσϑαι τὰς Κλαζομενὰς ἐπὶ μέγα 
ἡγουμένων. εἰ τοιοῦτος δὴ ἀνὴρ ἐμπαιδεύσοι σφίσιν. 
τουτὶ μὲν οὐκ ἀμούσως παρῃτήσατο τὴν ἀηδόνα 2 
φήσας ἐν οἰχίσκῳ μὴ ἄδειν, ὥσπερ δὲ ἄλσος τι τῆς 
ἑαυτοῦ εὐφωνίας τὴν Σμύοναν ἐσκέψατο καὶ τὴν 
ἠχὼ τὴν ἐκεῖ πλείστου ἀξίαν φήϑη. πάσης γὰρ τῆς 
᾿Ιωνίας οἷον μουσείου πεπολισμένης ἀρτιωτάτην 

“ ’ὔ , ς ΄ ΄ ᾽ ἐν ᾿] ΄ 

ἐπέχει τάξιν ἡ Σμύρνα. καϑάπερ ἐν τοῖς ὀργάνοις 5: 
ς , 

ἡ μαγᾶς. 
΄, ς ς Ἁ ἰν , 

Αἱ δὲ αἰτίαι, δι’ ἃς ὁ πατὴρ ἐξ ἡμέρου τε καὶ 
πράου χαλεπὸς αὐτῷ ἐγένετο, λέγονται μὲν ἐπὶ 

΄ " 5 ς » " ς »͵ Ἁ ΄, πολλά. καὶ γὰρ ἡ δεῖνα καὶ ἡ δεῖνα καὶ πλείους. 
3 βΐὴον τῆν νὰ ᾿ 3 , ΄ Ε ᾿ ᾿ πτν 
ἀλλ ἐγὼ τὴν ἀληϑεστάτην δηλώσω᾽ μετὰ γὰρ τὴν 

τοῦ Σποπελιανοῦ μητέρα γυναῖκα ὁ πρεσβύτης ἤγετο 
δος δ ἰδ » 
ἡμίγαμόν τε καὶ οὐ κατὰ νόμους. ὁ δὲ ὁρῶν ταῦτα 

10 

τῷ ωι 

[ΟῚ 
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ἐνουθέτει καὶ ἀπῆγεν. τουτὶ δὲ τοῖς ἐξώροις ἀηδές. δ17 
ἡ δ᾽ αὖ ξυνετίϑει κατ᾽ αὐτοῦ λόγον, ὡς ἐρῶντος μὲν 
αὐτῆς, τὴν διαμαρτίαν δὲ μὴ καρτεροῦντος. ξυνε- 
λάμβανε δὲ αὐτῇ τῶν διαβολῶν καὶ οἰκέτης τοῦ 
πρεσβύτου μάγειρος. ᾧ ἐπωνυμία Κύϑηρος, ὑπο- 
ϑωπεύων, ὥσπερ ἐν δράματι, τὸν δεσπότην καὶ 
τοιαυτὶ λέγων᾽ «ὦ δέσποτα. βούλεταί σε ὃ υἱὸς 
τεϑνάναι ἤδη. οὐδὲ τὸν αὐτόματον καὶ μετ΄ οὐ 
πολὺ ϑάνατον ἐνδιδοὺς τῷ σῷ γήρᾳ, ἀλλὰ καὶ 
αὐτουργῶν μὲν τὴν ἐπιβουλήν, μισϑούμενος δὲ καὶ 
τὰς ἐμὰς χεῖρας. ἔστι γὰρ αὐτῷ φάρμακα ἀνδροφόνα 
ἐπὶ σέ, ὧν τὸ καιριώτατον κελεύει με ἐμβαλεῖν ἐς 
ἕν τι τῶν ὄψων ἐλευϑερίαν τε ὁμολογῶν καὶ ἀγροὺς 
καὶ οἰκίας καὶ χρήματα καὶ πᾶν ὃ τι βουλοίμην ἔχειν 

τοῦ σοὺ οἴκου, καὶ ταυτὶ μὲν πειϑομένῳ εἶναι, 
ἀπειϑοῦντι δὲ μαστίγωσίν τε καὶ στρέβλωσιν καὶ 
παχείας πέδας καὶ κύφωνα βαρύν.“ καὶ τοιοῖσδε 
ϑωπεύμασι περιελθὼν τὸν δεσπότην τελευτῶντος 
μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ πρὸς διαϑήκαις ὄντος γράφεται 
κληρονόμος, υἱός τε προσρηϑεὶς καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ 
ψυχὴ πᾶσα. καὶ οὐχὶ ταυτὶ χρὴ ϑαυμάξειν, ἐπεὶ 
πρεσβύτην ἐρῶντα ἔϑελξεν ἴσως που καὶ παρα- 
παίοντα ὑπὸ ἡλικίας καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐρᾶν --- καὶ 
γὰρ δὴ καὶ νέοι ἐρῶντες οὐκ ἔστιν ὅστις αὐτῶν τὸν 

5 ἑαυτοῦ νοῦν ἔχει --- ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τῆς τοῦ Σ;χοπελια-- 
νοῦ δεινότητος τε καὶ τῆς ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀκμῆς 

κρείττων ἔδοξεν ἀγωνισάμενος μὲν περὶ τῶν διαϑη- 
κῶν πρὸς αὐτόν, ἀντεκτείνας δὲ τῇ ἐκείνου δεινότητι 
τὸν ἐκείνου πλοῦτον᾽ ἀπαντλῶν γὰρ τῆς οὐσίας 
καὶ μισϑούμενος ὑπερβολαῖς χρημάτων γλώττας 
ὁμοῦ πάσας καὶ δικαστῶν ψήφους πανταχοῦ τὴν 
νικῶσαν ἀπηνέγκατο, ὅϑεν ὁ Σκχοπελιανὸς τὰ μὲν 
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᾿ἀναξαγόρου μηλόβοτα εἶναι, τὰ δὲ αὑτοῦ δουλόβοτα 
ἔλεγεν. ἐπιφανὴς δὲ καὶ τὰ πολιτικὰ ὁ Κύϑηρος 
γενόμενος γηράσκων ἤδη καὶ τὴν οὐσίαν ὁρῶν 
ὑποδιδοῦσαν καταφρονούμενός τε ἱκανῶς καί που 
καὶ πληγὰς λαβὼν πρὸς ἀνδρός. ὃν χρήματα ἀπαιτῶν 
ἐτύγχανεν, ἱκέτης τοῦ Σκοπελιανοῦ γίγνεται μνησι- 

18 κακίαν τε αὐτῷ παρεῖναι καὶ ὀργὴν ἀπολαβεῖν τε 
τὸν τοῦ πατρὸς οἶκον ἀνέντα μὲν αὐτῷ μέρος τῆς 
οἰκέας πολλῆς οὔσης. ὡς μὴ ἀνελευϑέρως ἐνδιαιτήση- 
ται, συγχωρήσαντα δὲ ἀγροὺς δύο τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ. 
καὶ Κυϑήρου οἶκος ἐπωνόμασται νῦν ἔτι τὸ μέρος 
τῆς οἰκίας, ἐν ᾧ κατεβίω. ταυτὶ μέν. ὡς μὴ ἀγνοεῖν 
αὐτά. συνιέναι δὲ κἀκ τούτων. ὅτι οἵ ἄνϑρωποι μὴ 
ϑεοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀλλήλων παίγνια. 

Σκχοπελιανοῦ δὲ σπουδάξοντος ἐν τῇ Σμύρνῃ 
ξυμφοιτᾶν μὲν ἐς αὐτὴν Ιωνάς τε καὶ Πυδοὺς καὶ 
Κᾶρας καὶ Μαίονας Αἰολέας τε καὶ τοὺς ἐκ Μυσῶν 

Ἕλληνας καὶ Φρυγῶν οὔπω μέγα. ἀγχίϑυρος γὰρ 
τοῖς ἔϑνεσι τούτοις ἡ Σμύρνα καιρίως ἔχουσα τῶν 
γῆς καὶ ϑαλάττης πυλῶν. ὁ δὲ ἦγε μὲν Καππαδόκας 5 
τε καὶ ᾿Δἀσσυρίους, ἦγε δὲ “4ἰγυπτίους καὶ Φοίνικας 
᾿“χαιῶν τε τοὺς εὐδοκιμωτέρους καὶ νεότητα τὴν ἐξ 
᾿ἀϑηνῶν ἅπασαν. δόξαν μὲν οὖν ἐς τοὺς πολλοὺς 

παραδεδώκει ῥαστώνης τε καὶ ἀμελείας, ἐπειδὴ τὸν 
πρὸ τῆς μελέτης καιρὸν ξυνὴν ὡς ἐπὶ πολὺ τοῖς 
τῶν Σμυρναίων τέλεσιν ὑπὲρ τῶν πολιτικῶν. ὁ δὲ 
ἀπεχρῆτο μὲν καὶ τῇ φύσει λαμπρᾷ τε οὔσῃ καὶ 
μεγαλογνώμονι,. χαὶ τὸν μεϑ᾽ ἡμέραν καιρὸν ἧττον 
ἐσπούδαξεν. ἀυπνότατος δ᾽ ἀνθρώπων γενόμενος 
»»ὦ νύξ΄΄, ἔλεγε ..σὺ γὰρ δὴ πλεῖστον σοφίας μετέ- : 

“ - ἧς Ν ν ΠΑ ᾽ - - 
χεις μέρος ϑεῶν““, ξυνεργὸν δὲ αὐτὴν ἐποιεῖτο τῶν 
ἑαυτοῦ φροντισμάτων. λέγεται γοῦν καὶ ἐς ὄρϑρον 

ὧι 

“ σι 

ΝΘ Φ 

[Ξ φςὉ 

[ὩΣ [Ὡ 
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ῶ 

ἢ » ΄ ΠΑ Σ Ὁ ον , , κ ἀποτεῖναι σπουδαάξων ἀπὸ ἑσπέρας. προσέκειτο μὲν 
οὖν ἅπασι ποιήμασι. τραγῳδίας δὲ ἐνεφορεῖτο, ἀγω- 
νιξόμενος πρὸς τὴν τοῦ διδασκάλου μεγαλοφωνίαν --- 

- ς 
ἀπὸ γὰρ τούτου τοῦ μέρους ὁ Νικήτης σφόδρα 
᾿ ΄ ς Ἁ δ ΄ ϑδὰ 

5 ἐϑαυμαζετο --- ο δὲ ουτῶ τι μεγαλοφωνίας ἐπὶ μεῖζον 

ἤλασεν. ὡς καὶ Γιγαντίαν ξυνϑεῖναι παραδοῦναί τε 
Ὁμηρίδαις ἀφορμὰς ἐς τὸν λόγον. ὡμέλει δὲ σοφισ- 

-» Α ΄ ΄ -» ΄ ἴς Γ .Ὶ τῶν μὲν μάλιστα Γοργία τῷ Δεοντίνῳ. ῥητόρων δὲ 
» δ 2 “. Ἁ ᾿ ΄ -» εὖ 

τοῖς λαμπρὸν ἠχοῦσιν. τὸ δὲ ἐπίχαρι φύσει μᾶλλον ὅ19 

10 εἶχεν ἢ μελέτῃ. πρὸς φύσεως μὲν γὰρ τοῖς Ἰωνικοῖς 
ν Ε] , » Ἵ 3 Π ΓΔ. -" ’ » 

τὸ ἀστείξεσϑαι. τῷ ὃ αὖ καὶ ἐπὶ τῶν λόγων τοῦ 
, -» Ἁ Ἁ Ἁ ΄ ΄ 

φιλόγελω περιῆν. τὸ γὰρ κατηφὲς δυσξυμβολόν τε 

καὶ ἀηδὲς ἡγεῖτο. παρήει δὲ καὶ ἐς τοὺς δήμους 
ἀνειμένῳ τε καὶ διακεχυμένῳ τῷ προσώπῳ. καὶ 

- - ͵ “ κ 2 -" ᾽ ΄ 2 Α 

ιὸ πολλῷ πλέον, ὅτε ξὺν ὀργῇ ἐκκλησιάξοιεν, ἀνιεὶς 

αὐτοὺς καὶ διαπραύνων τῇ τοῦ εἴδους εὐθυμίᾳ. τὸ 
ὃξ ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἦϑος οὔτε φιλοχρήματος οὔτε 
φιλολοίδορος᾽ προῖκα μὲν γὰρ ξυνέταττεν ἑαυτὸν τοῖς 
ὑπὲρ ψυχῆς κινδυνεύουσι, τοὺς δὲ λοιδορουμένους 

90 ἐν τοῖς λόγοις καὶ ϑυμοῦ τινα ἐπίδειξιν ἡγουμένους 
ποιεῖσϑαι γραίδια ἐκάλει μεϑύοντα καὶ λυττῶντα. τὰς 
δὲ μελέτας μισϑοῦ μὲν ἐποιεῖτο, ὁ δὲ μισϑὸς ἦν ἄλλος 
᾿» ς δ ΣΕ 3 ΄ 
ἄλλου καὶ ὡς ἕκαστος οἴκου εἶχεν. παρῇει τὲ ἐς 

3 ι 33). ν ἃ ς - κ , έτος 
αὐτοὺς οὔϑ᾽ ὑπερφρονῶν καὶ σεσοβημένος, οὖὔϑ' 

ο5 ὥσπερ οἱ δεδιότες. ἀλλ᾽ ὡς εἰκὸς ἠν τὸν ἀγωνιῶντα 
μὲν ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης. ϑαρροῦντα δὲ τῷ μὴ 
ἫἋ - ’ Ά Ξ, Α Α “ν. , Α 

ἂν σφαλῆναι. διελέγετο δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ϑρόνου ξὺν 

ἀβοό ὃτε δὲ ὀρϑὸς διαλέ ἐπισ Ἴ ρότητι, ὅτε δὲ ὀρϑὸς διαλέγοιτο, ἐπιστροφήν τὲ 
εἶχεν ὁ λόγος καὶ ἔρρωτο. καὶ ἐπεσκοπεῖτο οὐκ 

80 ἔνδον, οὐδ᾽ ἐν τῷ ὁμίλῳ. ἀλλ᾽ ὑπεξιὼν ἐν βραχεῖ 
τοῦ καιροῦ διεώρα πάντα. περιὴν δὲ αὐτῷ καὶ εὐφω- 
νίας. καὶ τὸ φϑέγμα ἡδονὴν εἶχε τὸν τε μηρὸν ϑαμὰ 
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ἔπληττεν ἕαυτόν τε ὑπεγείρων καὶ τοὺς ἀκροωμέ- 
Α νους. ἄριστος μὲν οὖν καὶ σχηματίσαι λόγον καὶ 

ἐπαμφοτέρως εἰπεῖν, ϑαυμασιώτερος δὲ περὶ τὰς 
ἀκμαιοτέρας τῶν ὑποθέσεων καὶ πολλῷ πλέον περὶ 
τὰς Μηδικάς. ἐν αἷς οἱ Δαρεῖοί τέ εἰσι καὶ οἵ: 

Ξέρξαι, ταύτας γὰρ αὐτός τέ μοι δοκεῖ ἄριστα 
30 σοφιστῶν ἑρμηνεῦσαι παραδοῦναί τε τοῖς ἐπιγιγνο- 

ἰέ -ὖ μένοις ἑρμηνεύειν, καὶ γὰρ φρόνημα ἐν αὐταῖς 
ὑπεχρίνετο καὶ κουφότητα τὴν ἐν τοῖς βαρβάροις 
ἤϑεσιν. ἐλέγετο καὶ σείεσθαι μάλλον ἐν ταύταις. 1 
ὥσπερ βακχεύων. καί τινος τῶν ἀμφὶ τὸν Πολέμωνα 
τυμπανίξειν αὐτὸν φήσαντος λαβόμενος ὁ Σκοπε- 

Χ - , , ΄ (ς - λιανὸς τοῦ σκώμματος .«τυμπανίξω μέν“΄, εἶπεν 
3 Χ τ “ , 2 8, δ 6 ἀλλὰ τῇ τοῦ Αἴαντος ἀσπίδι. 

Βασίλειοι δὲ αὐτοῦ πρεσβεῖαι πολλαὶ μέν. καὶ 15 
γάρ τις καὶ ἀγαϑὴ τύχη ξυνηκολούϑει πρεσβεύοντι, 

2.5 τὰν Δ ΟΡ, ΠΝ - Ἵ ’ Α 3 . ενῖ - ἀρίστη δὲ ἡ ὑπὲρ τῶν ἀμπέλων᾽ οὐ γὰρ ὑπὲρ Σμυρ- 
ναίων μόνων, ὥσπερ αἱ πλείους, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς 
᾿Δσίας ὁμοῦ πάσης ἐπρεσβεύϑη. τὸν δὲ νοῦν τῆς 
πρεσβείας ἐγὼ δηλώσω ἐδόκει τῷ βασιλεῖ μὴ εἶναι 
τῇ 4σίᾳ ἀμπέλους. ἐπειδὴ ἐν οἴνῳ στασιάξειν ἔδοξαν. 
ἀλλ᾽ ἐξῃρῆσϑαι μὲν τὰς ἤδη πεφυτευμένας, ἄλλας 
δὲ μὴ φυτεύειν ἔτι. ἔδει δὴ πρεσβείας ἀπὸ τοῦ 

» : ΞΆ - “ 
κοινοῦ καὶ ἀνδρός, ὃς ἔμελλεν ὥσπερ ᾿Ὀρφεῦύς τις ἡ 

΄ πισῃ ᾽ ἘΜ , δ -» ᾿΄ 

Θαμυρις ὑπὲρ αὐτῶν ϑέλξειν. αἱρουνται τοίνυν 3 

Σκοπελιανὸν πάντες, ὁ δ᾽ οὕτω τι ἐκ περιουσίας 
ἐκράτει τὴν πρεσβείαν, ὡς μὴ μόνον τὸ ἐξεῖναι 
φυτεύειν ἐπανελθεῖν ἔχων. ἀλλὰ καὶ ἐπιτίμια κατὰ 
τῶν μὴ φυτευόντων. ὡς δὲ ηὐδοκίμησε τὸν ἀγῶνα 

Η ΌΝ - ᾽ , ὡ ϑως Ν Ἀν ἀστα , 
τὸν ὑπὲρ τῶν ἀμπέλων. δηλοῖ μὲν καὶ τὰ εἰρημένα, 80 
Ἐ Γ ΄ Γ - “ » Χ κ 
ὁ γὰρ λόγος ἐν τοῖς ϑαυμασιωτάτοις. δηλοῖ δὲ καὶ 
τὰ ἐπὶ τῷ λόγῳ, δώρων τε γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ ἔτυχεν, 

Ῥϊοϑέσαίαβ δ. Κάαγξθσ. 11. 8 

- 

ων 

»"' Φ 

το ῷ᾽ 

ὧι 
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ἃ νομίζεται παρὰ βασιλεῖ, πολλῶν τε προσρήσεών τε 
καὶ ἐπαίνων, νεότης τε αὐτῷ λαμπρὰ ξυνηκολούϑη- 
σεν ἐς ̓ Ιωνίαν σοφίας ἐρῶντες. 

᾿Επεὶ δὲ ᾿Αϑήνησιν ἐγένετο, ποιεῖται αὐτὸν 
ς ξένον ὁ Ἡρώδου τοῦ σοφιστοῦ πατὴρ ᾿Δττικὸς ὅ21 

ϑαυμάξων ἐπὶ ῥητορικῇ μᾶλλον ἢ τὸν Γοργίαν ποτὲ 
Θετταλοί. ὁπόσοι γοῦν τῶν πάλαι ῥητόρων ἕρμαϊ 
ἦσαν ἐν τοῖς τῆς οἰκίας δρόμοις, ἐκέλευε τούτους 
βάλλεσϑαι λίϑοις. ὡς διεφϑορότας αὐτῷ τὸν υἱόν. 

ἢ ᾿ εν ΤΣ ἣ ΄ Η μειράκιον μὲν δὴ ἐτύγχανεν ὧν ὁ Ἡρώδης τότε καὶ 
ὑπὸ τῷ πατρὶ ἔτι, τοῦ δὲ αὐτοσχεδιάξειν ἤρα μόνου. 
οὐ μὴν ἐθάρρει γὲ αὐτό, οὐδὲ γὰρ τῷ Σκοπελιανῷ 
ξυγγεγονὼς ἦν ἐς ἐκεῖνό πω τοῦ χφόνου, οὐδ᾽ ἥτις 
ἡ τῶν αὐτοσχεδίων ὁρμὴ γιγνώσκων, ὅϑεν ἀσμένῳ 
οὗ ἐγένετο ἡ ἐπιδημία τοὺ ἀνδρός ἐπειδὴ γὰρ 

’ “; Ἁ , λ 3 , λέγοντος ἤκουσε καὶ διατιϑεμένου τὸν αὐτοσχέδιον, 
ἐπτερώϑη ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἡτοιμάσϑη. καὶ τὸν πατέρα 
ὃξ σαι διανοηθεὶς ἀπαγγέλλει οἵ μελέτην ἐς τὴν 
; ΄- ΑΣ ’ ς Ἁ Ν 3 , δ ς » 

ἰδέαν τοῦ ξένου. ὁ πατὴρ δὲ ἠγάσϑη τε αὐτὸν τῆς 
μιμήσεως καὶ πεντακόσια ἔδωκεν αὐτῷ τάλαντα, 
2, ἃ ᾿ 2 “- -“ »" 

ἔδωκε δὲ καὶ αὐτῷ τῷ Σικοπελιανῷ πεντεκαέδεκα, 
ὁ δέ, ὅσαπερ ὁ πατήρ, τοσαῦτα ἀπὸ τῆς ἕξαυτοῦ 
δωρεᾶς προσέδωκεν αὐτῷ, ἔτι καὶ διδάσκαλον ἕαυ- 
τοῦ προσειπῶν. τουτὶ δὲ συνιέντι Ἡρώδου καὶ τῶν 
τοῦ Πακτωλοῦ πηγῶν ἥδιον. 

Τὴν δὲ εὐτυχίαν, ἡ περὶ τὰς πρεσβείας ἐχρῆτο, 
ξυμβάλλειν ἐστὶ καὶ τοῖσδε᾽ ἔδει μὲν γὰρ τοῖς 
Σμυρναίοις τοῦ πρεσβεύσοντος ὑπὲρ αὐτῶν ἀνδρός, 
ς , ΡΟΣ ΟΒΚῚ Ἔ ΄ὔ ς Χ Χ ἡ πρεσβεία δὲ ἣν ὑπὲρ τῶν μεγίστων. ὃ μὲν δὴ 
ἐγήρασκεν ἤδη καὶ τοῦ ἀποδημεῖν ἐξώρως εἶχεν, 
ἐχειροτονεῖτο δὲ ὃ Πολέμων οὔπω πεπρεσβευκὼς 
πρότερον. εὐξάμενος οὖν ὑπὲρ τῆς ἀγαϑῆς τύχης 

Ὁ ἂχ. ἣν 



κι νυ- 
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ἐδεῖτο γενέσϑαι οἵ τὴν τοῦ Σκχοπελιανοὺ πειϑώ. καὶ 
Ἁ εἘ Ερ 2 Ἁ ν-ὰ 3 ’, 

περιβαλῶν αὐτὸν ἔπι τῆς ἐρθς ον 

»δὸς δέ μοι ὥμοιιν τὰ σὰ τεύχεα ϑωρηχϑῆναι. 
αἵ΄ κ᾿ ἐμὲ σοὶ ἴσκωσι."“ 

μάλα ἀστείως ὁ Πολέμων τὰ ἐκ Πατροκχλείας ἐπεῖπεν υ 

τῷ ἀνδρί. καὶ ᾿Δπολλώνιος δὲ ὁ Τυανεὺς ὑπερενεγ.- 
κὼν σοφίᾳ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τὸν Σκοπελιανὸν 

μ ’ 

ἐν ϑαυμασίοις τάττει. 
χβ. Διονύσιος δὲ ὁ Μιλήσιος εἴθ᾽, ὡς ἔνιοί 

ὩΣ -“ 
φασι, πατέρων ἐπιφανεστάτων ἐγένετο, εἴϑ'᾽. ὥς τὸ 
τινες, αὐτὸ τοῦτο ἐλευϑέρων, ἀφείσθω τούτου τοῦ 

883 μέρους, ἐπειδὴ οἰκείᾳ ἀρετῇ ἐλαμπρύνετο, τὸ γὸρ 
καταφεύγειν ἐς τοὺς ἄνω ἀποβεβληκότων ἐστὶ τὸν 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἔπαινον. ᾿Ισαίου δὲ ἀκροατὴς γενόμενος 
ἀνδρός, ὡς ἔφην, κατὰ φύσιν ἕρμηνεύοντος τουτὶ ι1Ὁ 

» 3 Ὰ ΄ 

μὲν ἱκανῶς ἀπεμάξατο καὶ πρὸς τούτῳ τὴν εὐταξίαν 

τῶν νοημάτων, καὶ γὰρ δὴ καὶ τοῦτο ᾿ἸΙσαίου. 
μελιχρότατος δὲ περὶ τὰς ἐννοίας γενόμενος οὐκ 

4... ἢ Ἢ ᾿ ς 7, “ ᾿» - - 
ἐμέϑυε περὶ τὰς ἡδονάς. ὥσπερ ἔνιοι τῶν σοφιστῶν, 
: ᾽ " Ξ 
ἀλλ᾽ ἐταμιεύετο λέγων ἀεὶ πρὸς τοὺς γνωρίμους. ὅτι 30 

Η »" , Ε , 3 ᾿ Χ ΄ ᾿" χρὴ τοῦ μέλιτος ἄκρῳ δαχτύυλῳ. ἀλλὰ μὴ κοίλῃ χειρὶ 
’ ξ ᾽ [χ 2 Ἁ -- ᾽ ’ ΄ 

γευεσϑαι, ὡς ἕν ἀπασι μὲν τοῖς εἰρημένοις δεδηλω- 

ται τῷ Ζιονυσίῳ., λογικοῖς τὲ καὶ νομικοῖς καὶ ἢϑι- 
κοῖς ἀγῶσι, μάλιστα δὲ ἐν τῷ ἐπὶ Χαιρωνείᾳ ϑρήνῳ. 
διεξιὼν γὰρ τὸν Ζημοσθϑένην τὸν μετὰ Χαιρώνειαν 35 

΄ » »"Ἥ»» ᾿ ᾽ ’ κ ν 
πθοσπγόντα τῇ βουλῃ ἕαυτον ἐς τήνδὲ τὴν μονῳδίαν 

-» ᾽ Ξ Ξ5 ’ τοῦ λόγου ἐτελεύτησεν «ὦ Χαιρώνεια πονηρὸν 
, ΕΣ Ν 

χωρίον.“ καὶ πάλιν «ὦ αὐτομολήσασα πρὸς 
τοὺς βαρβάρους Βοιωτία. στενάξατε οἵ 
κατὰ γῆς ἥρωες, ἐγγὺς Πλαταιῶν νενική- 30 
μεϑα. καὶ πάλιν ..«ἐν τοῖς κρινομένοις ἐπὶ 
τῷ μισϑοφορεῖν ᾿ρκάσιν ἀγορὰ πολέμου 
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͵ ι ι » ς ͵ ᾿ ᾿ 
προκειταᾶι καὶ τὰ τῶν Βλλήηνῶν κακὰ τὴν 

᾿ρκαδίαν τρέφει.“ καὶ ,.ἐπέρχεται πόλε- 9 χοιυα Ν: φ ῇ 29 Ν " 
, ε ΕΣ ς 

μος αἰτίαν οὐκ ἔχων." 
Τοιάδε μὲν ἡ ἐπίπαν ἰδέα τοῦ Διονυσίου, καϑ' 

5 ἣν τὰ τῆς μελέτης αὐτῷ προὔβαινεν ἐπισκοπουμένῳ 
, Ω ς 2 ᾿- ς .Ὰ ΄ ς ΡΥ 

καιρόν. ὅσονπερ ὁ ᾿Ισαῖος. ὁ δὲ λόγος ὁ περὶ τοῦ δ38 

“Πιονυσίου λεγόμενος, ὡς Χαλδαίοις τέχναις τοὺς 

ὁμιλητὰς τὸ μνημονικὸν ἀναπαιδεύοντος πόϑεν 
εἴρηται. ἐγὼ δηλώσω᾽ τέχναι μνήμης οὔτε εἰσὶν 

τὸ οὔτ᾽ ἂν γένοιντο, μνήμη μὲν γὰρ δίδωσι τέχνας, 
3 Ἀ ΝΑ "] ΄ῷ ΧῚ 2 ςὶ “- , [ἡ (2 " 

αὐτὴ δὲ ἀδίδακτος καὶ οὐδεμιᾷ τέχνῃ ἁλῶτος, ἔστι 

γὰρ πλεονέχτημα φύσεως ὴ τῆς ἀϑανάτου ψυχῆς 
μοῖρα. οὐ γὰρ ἄν ποτε ϑνητὰ νομισϑείη τὰ ἀνθρώ- 

3.Ν ῇ τι ᾽ ῇ ῇ 

πεια, οὐδὲ διδακτά., ἃ ἐμάϑομεν, εἰ μνήμη συνε- 
“ ε ᾿ »" ι πολιτεύετο ἀνθρώποις, ἣν εἴτε μητέρα δεῖ χρόνου 

καλεῖν. εἴτε παῖδα, μὴ διαφερώμεθα πρὸς τοὺς 
, 2 9τ. ὟΝ ἰ χὰ ΄ Ἁ Ἁ , Ἶ 

ποίητας. ἀλλ᾽ ἔστω, ὁ τι βουλονται. πρὸς δὲ τούτοιςἩ 

τίς οὕτως εὐήϑης κατὰ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐν σοφοῖς 
γραφόμενος, οἷς γοητεύων ἐν μειρακίοις διαβάλλειν 

0 καὶ ἃ ὀρϑῶς ἐπαιδεύϑη; πόϑεν οὖν τὸ μνημονικὸν 
τοῖς ἀκροωμένοις; ἄπληστα τὴν ἡδονὴν ἐδόκει τὰ 
τοῦ Διονυσίου καὶ πολλάκις ἐπαναλαμβάνειν αὐτὰ 
ἠναγκάζετο, ἐπειδὴ ξυνίει σφῶν χαιρόντων τῇ 
ἀκροάσει. οἱ δὴ εὐμαϑέστεροι τῶν νέων ἐνετυποῦντο᾽͵ 

25 αὐτὰ ταῖς γνώμαις καὶ ἀπήγγελλον ἑτέροις μελέτῃ 
- 5" 

μᾶλλον ἢ μνήμῃ ξυνειληφότες, ὅϑεν μνημονίκοί τ 
ὠνομάξοντο καὶ τέχνην αὐτὸ πεποιημένοι. ἔνϑεν ὅ31 
ὁρμώμενοί τινες τὰς τοῦ Διονυσίου μελέτας ἐσπερ-. 
ματολογῆσϑαί φασιν, ὡς δὴ ἄλλο ἄλλου ξυνενεγκόν.-- 

80 τῶν ἐς αὐτάς, ἐν ᾧ ἐβραχυλόγησεν. 
Μεγάλων μὲν οὖν ἠξιοῦτο κἀκ τῶν πόλεων, 

ς ΄ 9. οἴ 3..,τν ΄ ᾽ ΄ ΄ ἢ... 2 ὁπόσαι αὐτὸν ἐπὶ σοφίᾳ ἐϑθαύμαξον, μεγίστων δὲ ἐκ 
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βασιλέως" ᾿Ζδριανὸς γὰρ σατράπην μὲν αὐτὸν ἀπέφη- 
2 3 “Ὁ 2 τ 2 , Ψ Ἂ- 

νεν οὐκ ἀφανῶν ἐθνῶν. (ἐγγκατέλεξε δὲ τοῖς δημο- 
σίᾳ ἱππεύουσι καὶ τοῖς ἐν τῷ Μουσείῳ σιτουμένοις. 
τὸ δὲ Μουσεῖον τράπεξα Αἰγυπτία ξυγκαλοῦσα τοὺς 
ἐν πάσῃ τῇ γῆ ἐλλογίμους. πλείστας δὲ ἐπελθὼν" 
πόλεις καὶ πλείστοις ἐνομιλήσας ἔϑνεσιν οὔτε ἐρωτι- 
κήν ποτε αἰτίαν ἔλαβεν οὔτε ἀλαζόνα ὑπὸ τοῦ σω- 

’ , ΄ Ν Ε . ᾿ φρονέστατός τὲ φαίνεσθαι καὶ ἐφεστηκώς. οἱ δὲ 
ἀνατιϑέντες Ζιονυσίῳ τὸν ᾿“ράσπαν τὸν τῆς Παν- 

ϑείας ἐρῶντα ἀνήκοοι μὲν τῶν τοῦ Διονυσίου 
ῥυϑμῶν. ἀνήκοοι δὲ τῆς ἄλλης ἑρμηνείας. ἄπειροι 
δὲ τῆς τῶν ἐνθυμημάτων τέχνης᾽ οὐ γὰρ Διονυσίου 
τὸ φρόντισμα τοῦτο. ἀλλὰ Κέλερος τοῦ τεχνογράφου. 
ὁ ὃὲ Κέλερ βασιλικῶν μὲν ἐπιστολῶν ἀγαϑὸς προ- 
στάτης. μελέτῃ δὲ οὐκ ἀποχρῶν. Διονυσίῳ δὲ τὸν 
ἐκ μειρακίου χρόνον διάφορος. 

2 ΔΩ͂ » ΄, 2 ΄ Σ 3 
Μηδ᾽ ἐκεῖνα παρείσϑω μοι΄ 4ρισταίου γε ἤκροα- 

, Ἁ ͵ ϑι 3 ᾿ ’ 

μένῳ αὐτὰ πρεσβυτάτου τῶν κατ᾽ ἐμὲ Ἑλλήνων καὶ 
ὯΝ [- Α -" 2 ’ Ξ Γ Ι Ἀ 

πλεῖστα ὑπὲρ σοφιστῶν εἰδότος ἐγήρασχε μὲν 
Ἁ ’ 

Διονύσιος ἐν δόξῃ λαμπρᾷ. παρήει δ᾽ ἐς ἀκμὴν 
ν 1“; 

Φ. ὁ. 

Α 
Πολέμων οὔπω γιγνωσχόμενος τῷ Διονυσίῳ καὶ 

ἐπεδήμει ταῖς Σάρδεσι ἀγορεύων δίχην ἐν τοῖς 
ο Χ 3 ΄ ὙῸ ΩΣ 2 - ς , 
ἑκατὸν ἀνδράσιν. ὑφ΄ ὧν ἐδικαιοῦτο ἡ ΜΔυδία. 

δ2ὅ ἑσπέρας οὖν ἐς τὰς Σάρδεις ἥκων ὁ Διονύσιος ἤρετο 

“ΖΙωρέίωνα τὸν κριτικὸν ξένον ἑαυτοῦ"... εἰπέ μοι.“ 
Ζ - ἔφη ..ὦ ΖΙωρίων. τέ Πολέμων ἐνταῦϑα;" καὶ ὃ 

“ωρίων .. ἀνὴρ““ ἔφη .. πλουσιώτατος τῶν ἐν Τυδίᾳ 
΄ ΜΝ 3 ,ὕ Ἵ»»Ἤ᾽ Τ. Ἁ 

κινδυνεύων περὶ τῆς οὐσίας ἄγει συνήγορον τὸν 
Πολέμωνα ἀπὸ τῆς Σμύρνης πείσας διταλάντῳ 

-» ΓΞ , » ςς 
μισϑῷ. καὶ ἀγωνιεῖται τὴν δίκην αὔριον.“ χαὶ ὁ 
Ζιονύσιος «οἷον ἔφη «ἕρμαιον εἴρηχας. εἰ καὶ 
Π » Ἔ 5“ ,“ Ξῷ : - 

ἀκοῦσαί μοι ἔσται Πολέμωνος οὔπω ἐς πεῖραν αὐτοῦ 
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3 ’ {ς " ςς Ξ Β ΄ , ἀφιγμένῳ.“ ,, ἔοικεν“ εἶπεν ὁ Ζωρίων .. στρέφειν 
Ξ ᾽ 

σε ὁ νεανίας ἐς ὄνομα ἤδη προβαίνων μέγα.“ .. καὶ 
Ν 3 “-» " - 35 ΄ 

καϑεύδειν γε οὐκ ἐᾷ, μὰ τὴν “ϑηνᾶν.,“" ἡ δ᾽ ὁ Ζιονύ- 
᾽ 81... ἧς » ᾿ ΄ ᾿ κ᾿ σιος .. ἀλλ᾽ ἐς πήδησιν ἄγει τὴν καρδίαν καὶ τὴν 

γνώμην ἐνθυμουμένῳ, ὡς πολλοὶ οἱ ἐπαινέται 
αὐτοῦ, καὶ τοῖς μὲν δωδεκάκρουνος δοκεῖ τὸ στόμα, 
οὗ δὲ καὶ πήχεσι διαμετροῦσιν αὐτοῦ τὴν γλῶτταν. 
ὥσπερ τὰς τοῦ Νείλου ἀναβάσεις. σὺ δ᾽ αὖ ταύτην 
ἰάσαιό μοι τὴν φροντίδα εἰπών. τί μὲν πλέον, τί δὲ 
ἧττον ἐν ἐμοί τε κἀκείνῳ χαϑεώρακας.““ καὶ ὁ 
“Ιῳωὡρίων μάλα σωφρόνως .«αὐτός."΄ εἶπεν. ..ὦ Διονύσιε, 

“«- 3 ΄ Ν ΄ ,, ᾿ Α ΄ " 

σεαυτῷ τε κἀκείνῳ δικασεις ἄμεινον, συ γὰρ ὑπὸ 

σοφίας οἷος σαυτόν τε γιγνώσκειν, ἕτερόν τε μὴ 
᾽ - ςς "»»} ς ΄ ΡΣ Δ Ἁ 

ἀγνοῆσαι.“ ἤκουσεν ὁ Ζιονύσιος ἀγωνιζομένου τὴν 
δίκην καὶ ἀπιὼν τοῦ δικαστηρίου .. ἰσχὺν “ ἔφη .. ὁ 
. Ἁ “ 3 ᾽ - - ς 

ἀϑλητὴς ἔχει. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ παλαίστρας.“ ταῦτα ὡς 

ἤκουσεν ὁ Πολέμων. ἦλϑε μὲν ἐπὶ ϑύρας τοῦ 
Διονυσίου μελέτην αὐτῷ ἐπαγγέλλων, ἀφικομένου 
δὲ διαπρεπῶς ἀγωνιξόμενος πφοσῇλϑε τῷ 4ι΄ιονυσίῳ 

καὶ ἀντερείσας τὸν ὦμον, ὥσπερ οὗ τῆς σταδιαίας ὅ20 

πάλης ἐμβιβάξζοντες, μάλα ἀστείως ἐπετώϑασεν 

εἰπὼν 
.. ἦσάν ποτ᾽, ἦσαν ἄλκιμοι ΜΙηιλήσιοι."" 

ἀνδρῶν μὲν οὖν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, 
Διονυσίῳ δὲ σῆμα ἐν τῇ ἐπιφανεστάτῃ Ἐφέσῳ, 
τέϑαπται γὰρ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ τὸ κυριώτατον τῆς 
᾿Εφέσου. ἐν ἡ κατεβίω παιδεύσας τὸν πρῶτον βίον 
ἐν τῇ Ζέσβῳ. 

κγ΄. Δολλιανὸς δὲ ὁ ᾿Εφέσιος προὔστη μὲν 
80 τοῦ ᾿4ϑήνησι ϑρόνου πρῶτος. προὔστη δὲ καὶ τοῦ 
᾿ϑηναίων δήμου στρατηγήσας αὐτοῖς τὴν ἐπὶ τῶν 
ὕπλων. ἡ δὲ ἀρχὴ αὕτη πάλαι μὲν κατέλεγέ τε καὶ 

- 
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ϑφϑω “ 3 ἶ ’ Α Α ἣν 3 - 

ἐξῆγεν ἐς τὰ πολέμια, νυνὶ δὲ τροφῶν ἐπιμελεῖται 
" , δ - ΄ ἃ ΄ Χ 

καὶ σίτου ἀγορᾶς. ϑορύβου δὲ καθεστηκότος παρὰ 
Ἁ 2 ’ Α - 2 ΄ 4 3 Ἁ 

τὰ ἀρτοπῶώλια χαὶ τῶν ᾿4ϑηναίων βάλλειν αὐτὸν 

ὡρμηκότων Παγκράτης ὁ κύων ὃ μετὰ ταῦτα ἐν 
3 - ΄ . 2 ᾿ 3 ΄ ᾿Ισϑμῷ φιλοσοφήσας παρελθὼν ἐς τοὺς Αϑηναίους 

" 3 δ ν 2 " 2 ΄ 3 ᾿ 
καὶ εἰπῶν ., “ολλιανὸος οὐκ ἔστιν ἀρτοπώλης. ἀλλὰ 

λογοπώλης““ διέχεεν οὕτω τοὺς ᾿Αϑηναίους. ὡς 
»"͵ ΄ Ἁ Ἁ 3 “- ,“ ΄ 

μεϑεῖναι τοὺς λίϑους διὰ χειρὸς αὐτοῖς ὄντας. σίτου 
δὲ ἐκ Θετταλίας ἐσπεπλευκότος καὶ χρημάτων δημο- 
σίᾳ οὐκ ὄντων ἐπέτρεψεν ὁ “ολλιανὸς ἔρανον τοῖς 
αὐτοῦ γνωρίμοις, καὶ χρήματα συχνὰ ἠϑροοίσϑη. καὶ 
τοῦτο μὲν ἀνδρὸς εὐμηχάνου δόξει καὶ σοφοῦ τὰ 

5217 πολιτικά, ἐκεῖνο δὲ δικαίου τὲ καὶ εὐγνώμονος τὰ 
γὰρ χρήματα ταῦτα τοῖς ξυμβαλομένοις ἀπέδωκεν 
ἐπανεὶς τὸν μισϑὸν τῆς ἀκροάσεως. 

ΕΒ φ'ς δ κ ε , , Α 

Εδοξε δὲ ὁ σοφιστὴς οὗτος τεχνικωτατός τε καὶ 
φρονιμώτατος τὸ ἐπιχειρηματικὸν ἐν ἐπινοίᾳ τεχνικῇ 
κείμενον ἱκανῶς ἐχπονῆσαι. καὶ ἑρμηνεῦσαι μὲν 
ἀποχρῶν, νοῆσαι δὲ καὶ τὰ νοηϑέντα τάξαι ἀπέριττος. 
διαφαίνονται δὲ τοῦ λόγου καὶ λαμπρότητες λήγουσαι : φ ᾽ μπροτη ὯΥ 
ταχέως, ὥσπερ τὸ τῆς ἀστραπῆς σέλας. δηλοῦται δὲ 
τοῦτο ἐν πᾶσι μέν. μάλιστα δὲ ἐν τοῖσδε᾽ κατήγο- 
φῶν μὲν γὰρ τοῦ Δεπτίνου διὰ τὸν νόμον, ἐπεὶ μὴ 
ἐφοίτα τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐκ τοῦ Πόντου σῖτος . ὧδε 

ἤκμασεν᾽ ..κέκλεισται τὸ στόμα τοῦ Πόντου 
νόμῳ καὶ τὰς ᾿4ϑηναέων τροφὰς ὀλέγαι 
κωλύουσι συλλαβαί. καὶ ταὐτὸν δύναται 
ὐ σανδρος ναυμαχῶν καὶ Λεπτίνης νο- 
μομαχῶν“΄. ἀντιλέγων δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἀπορίᾳ 
χρημάτων βουλευομένοις πωλεῖν τὰς νήσους ὧδε 
ἔπνευσεν᾽ «λῦσον, ὦ Πόσειδον, τὴν ἐπὶ 
Δήλῳ χάριν, συγχώρησον αὐτῇ πωλουμένῃ 

-- 

[2 

10 

τῷ ϑι 
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φυγεῖν." ἐσχεδίαξε μὲν οὖν κατὰ τὸν Ἰσαῖον. οὗ 
δὴ καὶ ἠκροάσατο. μισϑοὺς δὲ γενναίους ἐπράττετο 

᾿ Ἧ . ᾿ , ᾽ 
τὰς συνουσίας οὐ μελετηρὰς μόνον. ἀλλὰ καὶ διδασ- 

᾿ ’ὔ 4. ἃ Ὁ ᾿ 3 »Ἥ}) ΄ ΄ 

χκαλικᾶὰς παρέχων. εἰκόνες δὲ αὐτοῦ ᾿4ϑηνησι μία 
9 -" »" - -“» 

5 μὲν ἐπ᾽ ἀγορᾶς. ἑτέρα δὲ ἐν τῷ ἄλσει τῷ μικρῶ. ὃ 
αὐτὸς λέγεται ἐχφυτεῦσαι. 

, 3 4 , 

ὃ κὃ΄. Οὐδὲ τὸν Βυζάντιον σοφιστὴν παραλείψω 
΄ 6 τ Ἵ β᾿ 

"Μάρκον, ὑπὲρ οὐ κἂν ἐπιπλήξαιμι τοῖς Ἕλλησιν, εἰ 
, ΄ ς Ἐ ΄ ΄ ΄ ὅν 

τοιόσδὲ γενόμενος. ὁποῖον δηλώσω. μήπω τυγχᾶνοι 5328 

τὸ τῆς ἑαυτοῦ δόξης. Μάρκῳ τοίνυν ἣν ἀναφορὰ τοῦ, 
γένους ἐς τὸν ἀρχαῖον Βύξαντα. πατὴρ δὲ ὁμώνυμος 
- κ᾿ ΠῚ ’ 9 ς »" Ἁ ΝΣ 3, 

ἔχων ϑαλαττουργοὺς οἰκέτας ἐν ]ερῶ: τὸ δὲ Ιεροὸν 

παρὰ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Πόντου. διδάσκαλος δὲ αὐτοῦ 
3 » διτν 3 τ " Ν ᾿ ΄ 5 
Ἰσαῖος ἐγένετο. παρ᾽ οὐ καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἕρμη- 

’ Ἁ ’ Ἁ ΄ τὸ νεύειν μαϑὼν ἐπεκόσμησεν αὐτὸ ὡραισμένῃ πραότητι. 
- ς 

χαὶ παράδειγμα ἱκανώτατον τῆς Μαάρχου ἰδέας ὁ 
ιν ΄ - ’ 

Σπαρτιάτης ὁ ξυμβουλεύων τοῖς “ακεδαιμονίοις μὴ 
Ν Ἀ 3 Ἁ ὕ Ἁ χ 

παραδέχεσϑαι τοὺς ἀπὸ Σφακτηρίας γυμνοὺς ἥκον- 
ΡΦ ΒΆ τὰ ς τ 

τας. τῆσδε γὰρ τῆς ὑποθέσεως ἤρξατο ὧδε" ..«ἀνὴρ 

5 ἡακεδαιμόνιος μέχρι γήρως φυλάξας τὴν 
΄ Ἢ 

ἀσπίδα ἡδέως μὲν ἂν τοὺς γυμνοὺς τού- 
2 ͵ εχ " κ ᾿ , ΄ 

τους ἀπέκτεινα.“ ὅστις δὲ καὶ τὰς διαλέξεις ὅδὲ 
ὁ ἀνὴρ ἐγένετο. ξυμβαλεῖν ἐστιν ἐκ τῶνδε᾽ διδάσκων 
γὰρ περὶ τῆς τῶν σοφιστῶν τέχνης. ὡς πολλὴ καὶ 

50 ποικίλη. παράδειγμα τοῦ λόγου τὴν ἶριν ἐποιήσατο 
"τῶν - , τ τ ς Ν Ὁ ᾽ ’, 

καὶ ἤρξατο τῆς διαλέξεως ὧδε᾽ ..ο τὴν ἰριν ἰδών, 
ὡς ἕν χρῶμα. οὐκ εἶδεν, ὡς ϑαυμάσαι, ὁ 
δέ. ὅσα χρώματα, μᾶλλον ἐθαύμασεν." οἵ δὲ 

Ἁ ΄ ΄ 2 [4 -" ΄αὐ᾿,9 ᾿, 

τὴν διάλεξιν ταύτην Δ4λκινοῷ τῷ Στωικῷ ἀνατιϑέντες 
Ι , Ἁ ’ , [4 ᾿Ὶ 

80 διαμαρτάνουσι μὲν ἰδέας λόγου. διαμαρτάνουσι δὲ 
32 ΄ὕ Ψ τ α 

ἀληϑείας. ἀδικώτατοι δ᾽ ἀνθρώπων εἰσὶ προσαφαι- 
ρούμενοι τὸν σοφιστὴν καὶ τὰ οἴχεζα. 

᾿ 
Ξ 
δὲν ιν. κῸ χορ λνδως 
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Ν - 3 ΡΥ ε - 

Τὸ δὲ τῶν ὀφρύων ἦϑος καὶ ἡ τοῦ προσώπου 
΄ Ἁ ΄ Ά, ,’ 

σύννοια σοφιστὴν ἐδήλου τὸν Μάρκον. καὶ γὰρ 
ἐτύγχανεν ἀεί τι ἐπισχοπῶν τῇ γνώμῃ καὶ ἀναπαι- 

» τῶ ΄ 2 

δεύων ἑαυτὸν τοῖς ἐς τὸ σχεδιάξειν ἄγουσι. καὶ 
- 2 ϑιϑ κ φ. "» 3 - ΄ 

τοῦτο ἐδηλοῦτο μὲν τῇ τῶν ὀφθαλμῶν στασει 
᾿ . 

πεπηγότων τὰ πολλὰ ἐς ἀπορρήτους ἐννοίας. ὧμο- 
λογήϑη δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ ἀνδρός" ἐρομένου γάρ τινος 
αὐτὸν τῶν ον. ὅπως χϑὲς ἐμελέτα .. ἐπ᾽ 

829 ἐμαυτοῦ μὲν" ἔφη .. λόγου ἀξίως. ἐπὶ δὲ τῶν ἘΣ 

οίμων ἧττον.“ ϑαυμάσαντος δὲ τὴν ἀπόκρισιν ..ἐγὼ" 
᾿", ς ’ ᾿ ν - 2 -» - Α 

ἔφη ὁ Μάρκος ..καὶ τῃ σιωπῇ ἑἕἑνεργῷ χρῶμαι και 
, ’, , ᾿ τς Πα ΑΝ ᾿ 

γυμναζουσί μὲ δυο ὑυὑποϑέσεις καὶ τρεῖς ὑπὸ τὴν 
’ Νς , μίαν. ἣν ἐς τὸ κοινὸν ἀγωνίξομαι.““ γενειάδος δὲ 

9 - Θ᾿ [χ ’ ᾿Ὶ 

καὶ κόμης αὐχμηρῶς εἶχεν, ὅϑεν ἀγροικότερος ἀνδρὸς 
2 , - » Ἀ , Ἁ ’ 

πεπνυμένου ἐδόκει τοῖς πολλοῖς. τουτὶ δὲ καὶ Πολε- 

μῶν ὃ σοφιστὴς πρὸς αὐτὸν ἔπαϑεν᾽ παρῆλϑε μὲν 
γὰρ ἐς τὴν τοῦ Πολέμωνος διατριβὴν ὀνομαστὸς 
» »»Ἤ)} ’ Ἀ Ἐπ 3 Ἁ 3 ΄ 

ἤδη ὦν. ξυγκαϑημένων δὲ τῶν ἕς τὴν ἀκροᾶσιν 

ἀπηντηκότων ἀναγνούς τις αὐτὸν τῶν ἐς τὸ Βυξάν- 
’ὔ ΄ - ,͵ ς Ἁ - 

τιον πεπλευχότων διεμήνυσε τῷ πέλας. ὁ δὲ τῷ: 
πλησίον, καὶ διεδόϑη ἐς πάντας. ὅτι ὁ Βυξάντιος 
εἴη σοφιστής. ὅϑεν τοῦ Πολέμωνος αἰτοῦντος τὰς 
ς ΄ 

ὑποθέσεις ἐπεστρέφοντο πάντες ἐς τὸν Μάρχον. 
ο» , - Ἂ , Ρ , ὑπ το, Ἅ 
ἵνα προβάλοι. τοῦ δὲ Πολέμωνος εἰπόντος ..-τί ἕς 

τὸν ἄγροικον ὁρᾶτε; οὐ γὰρ δώσει γε οὗτος ὑπόϑε- 
ἐδ Ὁ ΄, ΓΌΡ- ᾿ ’, . ἜᾺ- 

σιν΄“, ὁ Μάρκος ἐπάρας τὴν φωνὴν. ὠσπερ εἰωώϑει, 
3 - , 

καὶ ἀνακύψας .. καὶ προβαλοῦμαι““ ἔφη ..καὶ μελετή- 
σομαι.““ ἔνϑεν ἑλὼν ὁ Πολέμων καὶ ξυνιεὶς δωριά- 
ἕοντος διελέχϑη ἐς τὸν ἄνδρα πολλά τε καὶ ϑαυμάσια 
ἐφιεὶς τῷ καιρῷ, μελετήσας δὲ καὶ μελετῶντος 
3 ΄ ἈΣῸΣΪ , ἄν 4 μ 
ἀκροασάμενος καὶ ἐϑθαυμαάσϑη καὶ ἐθαυμασεν. 

Ἀ "» ιν ς ΄ Ε Ἁ ’ 

Μετὰ ταῦτα δὲ ἥκων ὁ ᾶαρκχος ἕς τὰ ϊεγαρα., 

ἐν 

15 

90 

1] 

ΓΟ 
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οἰκισταὶ δὲ (οὗτοι) Βυξαντίων., ἐστασίαζον μὲν οἵ 
Μεγαρεῖς πρὸς τοὺς ᾿Ζϑηναίους ἀκμαξούσαις ταῖς 
γνώμαις. ὥσπερ ἄρτι τοῦ πινακίου ἐπ᾽ αὐτοὺς γε- 
γραμμένου, καὶ οὐκ ἐδέχοντο σφᾶς ἐς τὰ Πύϑια τὰ 

5 μικρὰ ἥκοντας. παρελϑὼν δὲ ἐς μέσους ὁ Μάρκος 

10 

20 

[Ὁ ")ι 

90 

΄“, ΄ . , ε ᾿ τὸ 

οὕτω τι μεθϑήρμοσε τοὺς Μεγαρέας, ὡς ἀνοῖξαι 

πεῖσαι τὰς οἰκίας καὶ δέξασϑαι τοὺς ᾿ἀϑηναίους ἐπὶ 
τσ ς ᾿" . 3 , φῆνας ᾿ τὰ " 

γυναῖκας τε καὶ παῖδας. ἡγαάσϑη αὕτον καὶ 4δριανος 
ς Ε 

ὁ αὐτοχράτωρ πρεσβεύοντα ὑπὲρ Βυζαντίων. ἐπιτη- 
δειότατος τῶν πάλαι βασιλέων γενόμενος ἀρετὰς ὅ80 
αὐξῆσαι. 

΄ , κ ς ᾿ ΠΕ] ς . 
κε. Πολέμων δὲ ὁ σοφιστῆς οὐϑ., ὡς οἵ 

πολλοὶ δοχοῦσι. Σμυρναῖος, οὔὔϑ᾽, ὥς τινες, ἐκ 
» ΄ ,᾿, ς 

Φρυγῶν. ἀλλὰ ἤνεγκεν αὐτὸν ΜΠαοδέκεια ἡ ἐν Καρίᾳ, 
- ͵ ΄ ’,ὔ ,’ ΄ 

ποταμῶ πρόσοικος Λύκῳ, μεσογεία μέν, δυνατωτέρα 
δὲ τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ. ἡ μὲν δὴ τοῦ Πολέμωνος οἰκία 

, 3 - 

πολλοὶ ὕπατοι καὶ ἔτι. ἐρασταὶ δὲ αὐτοῦ πολλαὶ μὲν 
πόλεις, διαφερόντως δὲ ἡ Σωύρνα᾽ οὗτοι γὰρ ἐκ μει- 

᾿ ν , κ᾿ “. 

ρακίου κατιδόντες τι ἐν αὐτῷ μέγα πάντας τοὺς οἴκοι 
στεφάνους ἐπὶ τὴν τοῦ Πολέμωνος κεφαλὴν συνήνεγ- 
καν, αὐτῷ τε ψηφισάμενοι καὶ γένει τὰ οἴκοι ξηλωτά, 

- ἶ » “Ἵ »"» , 

προχαϑῆσϑαι γὰρ τῶν ᾿“δριανῶν Ολυμπίων ἔδοσαν 
τῷ ἀνδρὶ καὶ ἐγγόνοις, καὶ τῆς ἱερᾶς τριήρους 
ΓΙ , ͵ ,ὔ οἰ Ν -" 

ἐπιβατεύειν. πέμπεται γαρ τις μηνὶ ἀνϑεστηριῶνι 551 

5 μεταρσία τριήρης ἐς ἀγοράν, ἣν ὁ τοῦ “)ιονύσου 
ἱερεύς, οἷον κυβερνήτης, εὐϑύνει πείσματα ἐκ ϑαλάτ- 
της λύουσαν. 

ἘΕνοσπουδάξων δὲ τῇ Σμύρνῃ τάδε αὐτὴν ὥνησεν᾽" 
πρῶτα μὲν τὴν πόλιν πολυανϑρωποτάτην αὑτῆς 
φαίνεσθαι. νεότητος αὐτῇ ἐπιρρεούσης ἐξ ἠπείρων 
τε καὶ νήσων οὐκ ἀκολάστου καὶ ξυγκλύδος., ἀλλ᾽ 
ἔἐξειλεγμένης τε καὶ καϑαρᾶς Ἑλλάδος, ἔπειτα ὁμονο- 
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οὔσαν καὶ ἀστασίαστον πολιτεύειν. τὸν γὰρ πρὸ τοῦ 
χρόνον ἐστασίαξεν ἡ Σμύρνα καὶ διεστήκεσαν οἵ 
ἄνω πρὸς τοὺς ἐπὶ ϑαλάττῃ. πλείστου δὲ ἄξιος τῇ 
πόλει καὶ τὰ πρεσβευτικὰ ἐγένετο φοιτῶν παρὰ τοὺς 
αὐτοχράτορας καὶ προαγωνιξόμενος τῶν ἠϑῶν. 5 
᾿Δδριανὸν γοῦν προσκείμενον τοῖς ᾿Εφεσίοις οὕτω τι 
μετεποίησε τοῖς Σμυρναίοις, ὡς ἐν ἡμέρα μιᾷ 
μυριάδας χιλίας ἐπαντλῆσαι αὐτὸν τῇ Σμύρνῃ. ἀφ᾽ 
ὧν τά τε τοῦ σίτου ἐμπόρια ἐξεποιήϑη καὶ γυμνάσιον 
τῶν κατὰ τὴν ᾿4σίαν μεγαλοπρεπέστατον καὶ νεὼς τ" 
τηλεφανὴς ὁ ἐπὶ τῆς ἄκρας ἀντικεῖσϑαι δοκῶν τῷ 
Μίμαντι. καὶ μὴν καὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις δημοσίᾳ 
ἐπιπλήττων καὶ κατὰ σοφίαν πλεῖστα νουϑετῶν 
ὠφέλει, ὕβριν τε ὁμοίως ἐξήρει καὶ ἀγερωχίαν 
πᾶσαν. τοσούτῳ πλέον, ὅσῳ μηδὲ τοῦ Ἰωνικοῦ ι5 
3 ἀπεϑίζειν ἢ ἢ ὠφέλει δὲ κἀκεῖνα δήπου" τὰς δίέκας 
τὰς πρὸς ἀλλήλους οὐκ ἄλλοσέ ποι ἐκφοιτᾶν εἴα, 
ἀλλ᾽ οἴκοι ἔπαυεν. λέγω δὲ τὰς ὑπέρ χρημάτων, 
τὰς γὰρ ἐπὶ μοιχοὺς καὶ ἱεροσύλους καὶ σφαγέας, 
ὧν ἀμελουμένων ἄγη φύεται, οὐκ ἐξάγειν παρεχε- 30 
λεύετο μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξωϑεῖν τῆς Σμύρνης. 
δικαστοῦ γὰρ δεῖσϑαι αὐτὰς ξίφος ἔχοντος. καὶ ἡ 
αἰτία δέ. ἣν ἐκ τῶν πολλῶν εἶχεν, ὡς ὁδοιποροῦντι 
αὐτῷ πολλὰ μὲν σκευοφόρα ἕποιτο, πολλοὶ δὲ ἵπποι, 
πολλοὶ δὲ οἰκέται, πολλὰ δὲ ἔϑνη κυνῶν ἄλλα ἐς 35 
ἄλλην ϑήραν, αὐτὸς δὲ ἐπὶ ξεύγους ἀργυροχαλίνου 
Φρυγίου τινὸς ἢ Κελτικοῦ πορεύοιτο, εὔκλειαν τῇ 
Σμύρνῃ ἔπραττεν πόλιν γὰρ δὴ λαμπρύνει μὲν 
ἀγορὰ καὶ κατασκευὴ μεγαλοπρεπὴς οἰχοδομημάτων, 
λαμπρύνει δὲ οἰκία εὖ πράττουσα, οὐ γὰρ μόνον 30 
δίδωσι πόλις ἀνδοὶ ὄνομα, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἄρνυται 
ἐξ ἀνδρός. ἐπεσκοπεῖτο δὲ καὶ τὴν Λαοδίκειαν ὁ 

228 
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44  ἸΦΙΛΔΟΣΤΡΆΤΟΥ [ρ. 938, 

Πολέμων ϑαμίζων ἐς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον καὶ δημοσίᾳ 
᾿ »-" ΄. 2 ’ 

ὠφελῶν ὁ τι ἡδυνατο. 
3 » » 

Ἰὰ δὲ ἐκ βασιλέων αὐτῷ τοιαῦτα Τραιανὸς 
κ 3 ΄, 2 » ,ὔ ὃ ᾿ -» , 

μὲν αὐτοχρατῶρ ἀτελῆ πορευξεσϑαινι διὰ γῆς καὶ 
- μὲ 3 -» “ 

δ ϑαλάττης. ᾿ἀδριανὸς δὲ καὶ τοῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ πᾶσιν, 
(ἐγγκατέλεξε δὲ αὐτὸν καὶ τῷ τοῦ Μουσείου κύκλῳ 
ἐς τὴν Αἰγυπτίαν σίτησιν, ἐπί τε τῆς Ῥώμης ἀπαι- ὅ8 
τουμένου πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδας ὑπεραπέδωκε 
ταῦτα τὰ χφήματα οὔτε εἰπόντος, ὡς δέοιτο. οὔτε 

10 προειπών, ὡς δωώσοι. αἰτιωμένης δὲ αὐτὸν τῆς 

Σμύρνης, ὡς πολλὰ τῶν ἐπιδοϑέντων σφίσιν ἐκ 

βασιλέως ρημάτων ἐς τὸ ἑαυτοῦ ἡδὺ χαταϑέμενον 

ἔπεμψεν ὁ αὐτοκράτωρ ἐπιστολὴν ὧδε ξυγκειμένην" 

»Πολέμων τῶν ἐπιδοϑέντων ὑμῖν ἀμόνι 

των ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐμοὶ τοὺς λογισμοὺς ἔδωκεν." 

ταῦτα δὲ εἰ καὶ συγγνώμην ἐρεῖ τιβ. οὐκ ἦν δήπου 
συγγνώμην αὐτὸν τὴν ἐπὶ τοῖς χφήμασι μὴ οὐκ ἐς 

τὸ προύχον τῆς ἄλλης ἀρετῆς εὐφέσϑαι. τὸ δὲ 

᾿ἀϑήνησιν Ὀλύμπιον δι᾽ ἑξήκοντα καὶ πεντακοσίων 
ϑ-- οὐ 3 ᾿ , 6 2 ’ ς 

0 ἑτῶν ἀποτελεσϑὲν καϑιερῶσας ὁ αὐτοκρατῶρ, ὡς 

χρόνου μέγα ἀγώνισμα, ἐκέλευσε καὶ τὸν Πολέμωνα 
ἐφυμνῆσαι τῇ ϑυσίᾳ. ὁ δέ, ὥσπερ εἰώϑει, στήσας 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπὶ τὰς ἤδη παρισταμένας ἐννοίας 
ἐπαφῆκεν ἑαυτὸν τῷ λόγῳ καὶ ἀπὸ τῆς κρηπῖδος 

5 τοῦ νεὼ διελέχϑη πολλὰ καὶ ϑαυμάσια. προοίμιον 
ποιούμενος τοῦ λόγου τὸ μὴ ἀϑεεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ 
ὁρμὴν γενέσϑαι οἵ. διήλλαξε δὲ αὐτῷ καὶ τὸν 
ἑαυτοῦ παῖδα ᾿ἀντωνῖνον ὁ αὐτοκράτωρ ἐν τῇ τοῦ δὃ 
σκήπτρου παραδόσει ϑεὸς ἐκ ϑνητοῦ γιγνόμενος. 

80 τουτὶ δὲ ὁποῖον, ἀνάγκη δηλῶσαι" ἦρξε μὲν γὰρ δὴ 
, ς “2 ς 2 -- 

πάσης ομοῦ Ασίας ὁ ᾿ἀντωνῖνος. καὶ κατέλυσεν ἐν 
- -» ; ΓΟ ς Ε ὕ -“ Ἁ Ἁ 

τῇ τοῦ ΠὮολέμωνος οὐἰχέᾳ ὡς ἀρίστῃ τῶν κατὰ τὴν 
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Σμύρναν καὶ ἀρίστου ἀνδρός. νύκτωρ δὲ ἐξ ἀποδη- 
, [νὴ ς , 24 ,. ἐν ΄ ς ᾿ 

μίας ἤκὼν ὁ Πολέμων ἔβοα ἐπὶ θύραις, ὡς δεινὰ 

πάσχοι τῶν ἑαυτοῦ εἰργόμενος, εἶτα συνηνάγκασε 
τὸν ᾿ἀντωνῖνον ἐς ἑτέραν οἰκίαν μετασκευάσασϑαι. 

» λ ς 3 , 2 

“ταῦτα ἐγίγνωσκε μὲν ὁ αὐτοχράτωρ,. ἠρώτα δὲ ὑπὲρ: 
αὐτῶν οὐδέν. ὡς μὴ ἀναδέροιτο. ἀλλ᾽ ἐνθυμηϑεὶς 
τὰ μετ᾽ αὐτὸν καὶ ὅτι πολλάκις καὶ τὰς ἡμέρους 
ἐκκαλοῦνται φύσεις οἵ προσκείμενοί τε καὶ παρο- 
ξύνοντες, ἔδεισε περὶ τῷ Πολέμωνι, ὅϑεν ἐν ταῖς 
ὑπὲρ τῆς βασιλείας διαϑήκαις ..καὶ Πολέμων ὁ 
σοφιστὴς“ ἔφη ..«ξύμβουλος τῆς διανοίας 
ἐμοὶ ταύτης ἐγένετο," τῷ καὶ χάριν ὡς εὐεδρ- 

“γέτῃ πράττειν τὴν συγγνώμην ἐκ περιουσίας ἕτοι- 
μάξων. καὶ ὁ ᾿ἀντωνῖνος ἠστείζετο μὲν πρὸς τὸν 
Πολέμωνα περὶ τῶν κατὰ τὴν Σμύρναν. ἐνδεικνύμε-- 
νός που τὸ μὴ ἐκλελῆσϑαι, ταῖς δὲ ἑκάστοτε τιμαῖς 

ἐπὶ μέγα ἦρεν ἐγγυώμενός που τὸ μὴ μεμνῆσϑαι. 
ἠστείζετο δὲ τάδε᾽ ἐς τὴν πόλιν ἥκοντος τοῦ Πολέ- 

μῶνος περιβαλὼν αὐτὸν ᾿Αντωνῖνος., δότε“΄ ἔφη 
Πολέμωνι καταγωγήν, καὶ μηδεὶς αὐτὸν ἐκβάλῃ." 
ὑποκριτοῦ δὲ τραγωδίας ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν 
Ὀλυμπίων, οἷς ἐπεστάτει ὁ Πολέμων, ἐφιέναι φήσαν-- 

ὕ τος, ἐξελαϑῆναι. γὰρ παφ᾽ αὐτοῦ κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ 

δράματος, ἢ ἤφετο ὁ αὐτοκράτωρ τὸν ὑποκριτήν, πηνίκα 
εἴη, ὅτε τῆς σκηνῆς ἠλάϑη, τοῦ δὲ εἰπόντος. ὡς : 
μεσημβρία τυγχάνοι οὖσα, μάλα ἀστείως ὁ αὐτοχρά- 
τῶρ ..«ἐμὲ δὲ“ εἶπεν .. ἀμφὶ μέσας νύκτας ἐξήλασε 
τῆς οἰκίας. καὶ οὐκ ἐφῆκα.“" 

Ἐχέτω μοι [καὶ] ταῦτα δήλωσιν βασιλέως τε 
πράου καὶ ἀνδρὸς ὑπέρφρονος. ὑπέρφρων γὰρ δὴ 
οὕτω τι ὁ Πολέμων. ὡς πόλεσι μὲν ἀπὸ τοῦ προῦ- 
χοντος, δυνασταῖς δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ ὑφειμένου, ϑεοῖς 
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δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου διαλέγεσϑαι. ᾿4ϑηναΐίοις μὲν γὰρ 
᾿] , 3 Ἁ ’ Ω’ Α -" ἐπιδεικνύμενος αὐτοσχεδίους λόγους. ὅτε καὶ πρῶτον 
᾿ἀϑήναξε ἀφίκετο. οὐκ ἐς ἐγκώμια κατέστησεν ἑαυτὸν 

-Ὀἧ» ΄ “ δ’ Ἐς δ ᾽ , 
τοῦ ἄστεος. τοσουτῶν ὄντων. ἃ τις ὑπερ .Αϑηναίων 

ἂν εἴποι, οὐδ᾽ ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐμακρηγόρησε, 
καίτοι καὶ τῆς τοιᾶσδε ἰδέας ὠφελούσης τοὺς σοφι- 

᾿ 2 ΞΞ ᾿] ΄ 3 2 5 ΄ , 

στας ἕν ταῖς ἐπιδείξεσιν, ἀλλ᾽ εὖ γιγνωσκῶν . τι 

τὰς ᾿Δ4ϑηναίων φύσεις ἐπικόπτειν χρὴ μᾶλλον ῆ 
ἐπαίρειν διελέχϑη ὧδε" υφασὶν ὑμ ἄς; ὦ 48ϑη- 
ναῖοι; σοφοὺς εἶναι ἀκροατὰς λόγων" 
εἴσομαι.“ ἀνδρὸς δέ, ὃς ἤρχε μὲν Βοσπόρου, 
πᾶσαν δὲ Ἑλληνικὴν παίδευσιν ἥρμοστο, καϑ᾽ ἴστο-- 

ρίαν τῆς Ιωνίας ἐς τὴν Σμύρναν ἥκοντος οὐ μόνον 
οὐκ ἔταξεν ἑαυτὸν ἐν τοῖς ϑεραπεύουσιν, ἀλλὰ καὶ 

’ ὧ ᾿, δ Ἁ 3 - δ᾽ 3 ᾿ 

δεομένου ξυνεῖναί οὗ ϑαμὰ ἀνεβαλλετο, ἕως ἡναγ- 
᾿ 5 ΄ 9 2 ͵ 

κασε τὸν βασιλέα ἐπὶ ϑύρας ἀφικέσϑαι ἀπάγοντα 
-" ,’ ’ δ, ἃ 3 λ ’ 

μισϑοῦ δέκα τάλαντα. ἥκων δὲ ἐς τὸ Περγαμον, 
ὅτε δὴ τὰ ἄρϑρα ἐνόσει, κατέδαρϑε μὲν ἐν τῷ ἱερῷ, 
ἐπιστάντος δὲ αὐτῷ τοῦ ᾿Δσκληπιοῦ καὶ προειπόντος 
ἀπέχεσθαι ψυχροῦ ποτοῦ ὁ Πολέμων .. βέλτιστε .““ 
εἶπεν .. εἰ δὲ βοῦν ἐϑεράπευες :." 

Τὸ δὲ μεγαλόγνωμον τοῦτο καὶ φρονηματῶδες 
ἐκ Τιμοκράτους ἔσπασε τοῦ φιλοσόφου. συγγενόμε- 

3 - -“ ͵ 3 ᾿ὕ ΕῚ - ΄ μὰ 

νος αὐτῷ ὌΡΟΣ ἐς ᾿Ιωνίαν ἕτων ΠΕΡΊ ΠΡῚ οὐ ὅ86 

χεῖρον ὃὲ καὶ τὸν Τιμοκράτην δηλῶσαι" ἦν μὲν 
γὰρ ἐκ τοῦ Πόντου ὁ ἀνὴρ οὗτος καὶ ἦν αὐτῷ 
πατρὶς Ἡράκλεια τὰ Ἑλλήνων ἐπαινοῦντες, ἐφιλο- 

σόφει δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν τοὺς ἰατρικοὺς τῶν λόγων, 
εἰδὼς εὖ τὰς Ἱπποκράτους τε καὶ Ζημοκρέτου δόξας, 

0 ἐπεὶ δὲ ἤκουσεν Εὐφράτου τοῦ Τυρίου, πλήρεσιν 
ἱστίοις ἐς τὴν ἐκείνου φιλοσοφίαν ἀφῆκεν. ἐπιχολώ- 

τερος δὲ οὕτω τι ἦν τοῦ ξυμμέτρου, ὡς ὑπανίστασϑαι 

Β : 

᾿ 
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3 - ’ ΄ ’ Π " ᾽ -" 

αὐτῷ διαλεγομένῳ τὴν τὲ γενειάδα καὶ τὰς ἐν τῇ 
κεφαλῇ χαίτας, ὥσπερ τῶν λεόντων ἐν ταῖς ὁρμαῖς. 

Ὰ ᾽ 3 - 
τῆς δὲ γλώττης εὐφόρως εἶχε καὶ σφοδρῶς καὶ 
δ , Ἁ ες “ , ΄, ἘΣ Ψ“ 

ἑτοίμως. διὸ καὶ τῷ Πολέμωνι πλείστου ἣν ἄξιος 
3 -" 

ἀσπαζξομένῳ τὴν τοιάνδε ἐπιφορὰν τοῦ λόγου. δια- ὃ 
-ν -" » ’ Ἁ 

φορᾶς γοῦν τῷ Τιμοκράτει πρὸς τὸν Σκοπελιανὸν 

γενομένης ὡς ἐκδεδωκότα ἑαυτὸν πίττῃ καὶ παρα- 
ς -" - 

τιλτρίαις διέστη μὲν ἡ ἐνομιλοῦσα νεότης τῇ Σωύρνῃ. 
ς Ξ΄ π᾿ τ 
ὁ δὲ Πολέμων ἀμφοῖν ἀκροώμενος τῶν τοῦ Τιμο-ὀ 528, 
κράτους στασιωτῶν ἐγένετο πατέρα καλῶν αὐτὸν 10 
τῆς ἑαυτοῦ γλώττης. ἀπολογούμενος δὲ αὐτῷ καὶ 
πὲ -" Ἁ Φ ὯΦ λ6: )λ - ς ἫΝ 

ὑπὲρ τῶν πρὸς Φαβωρῖνον λόγων εὐλαβῶς ὑπέ 
' "“ » ᾿ 

στειλεὲ καὶ ὑφειμένως,. ὥσπερ τῶν παίδων οἱ τὰς 
3 » ’ [4 " 3 Ι 

ἐκ τῶν διδασκαλῶν πληγάς. εἴ τι ἀταχτήσειαν. δε- 
διότες. τό 

Τῷ δὲ ὑφειμένῳ τούτῳ καὶ πρὸς τὸν Σχοπε- 
λιανὸν ἐχρήσατο χρόνῳ ὕστερον. πρεσβεύειν μὲν 

τ ς ΄“ 

χειροτονηϑεὶς ὑπὲρ τῶν Σμυρναίων. ὡς ὅπλα δὲ 
’ ς ᾿Αχίλλεια τὴν ἐκείνου πειϑὼ αἰτήσας. Ἡρώδῃ δὲ 

-ν 93 , Α Α 9 ᾿Ὶ - ς ’ ᾿Ὶ Ἁ 9 ᾿ς ἊΝ 

τῷ 4ϑηναίῳ πὴ μὲν ἀπὸ τοῦ ὑφειμένου. πὴ δὲ ἀπὸ 
»" ε » 

τοῦ υπεραίροντος ξυνεγένετο. ὅπως δὲ καὶ ταῦτα 
ἔσχε. δηλῶσαι βούλομαι. καλὰ γὰρ καὶ μεμνῆσϑαι 
2 5 » ᾿ ᾿ » 3 ΄ χης ΄, 
ἄξια᾽ ἡρὰ μὲν γὰρ τοῦ αὐτοσχεδιάζειν ὁ Ἡρώδης 
μᾶλλον ἢ τοῦ ὕπατός τε καὶ ἐξ ὑπάτων δοκεῖν. τὸν 

ὔ Ἢ -“ ΤΑΣ: ΠῊΝ Ψ ᾽ κ Ε 

Πολέμωνα δὲ οὕπω γιγνώσκων ἀφῖκτο μὲν ἐς τὴν 35 
᾿ ᾿, 3 - 3 Ἁ εἰ ΄ 
81 Σμωυρναν ἐπὶ ξυνουσίᾳ τοῦ ἄνδρος κατὰ χρονοῦυς. 

οὗς τὰς ἐλευϑέρας τῶν πόλεων αὐτὸς διωρ- 
- ε ΄ ς - 

ϑοῦτο. περιβαλὼν δὲ καὶ ὑπερασπασάμενος ομοῦ 
τῷ τὸ στόμα ἀφελεῖν τοῦ στόματος .. πότε.“΄ εἶπεν 

τ κ ΄ 

ὦ πάτερ, ἀκροασόμεθα σου: καὶ ὁ μὲν δὴ ᾧετο 80 
2 " πκ, ὃς ι 3 , 3 ΞῬ ΄ 
ἀναβαλεῖσϑαι αὐτὸν τὴν ἀκρόασιν ὀχνεῖν φήσαντα 
5... 5 Χ ᾿ 3 ΄ ς ᾿ 2 φχ 
ἐπ ἄνδρος τοιούτου ἀποκινδυνεύειν. ὁ δὲ οὐδὲν 

τ Φ 
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πλασάμενος »τήμερον “ “ ἔφη .«»ἀκροῶ. καὶ ἴωμεν. ἐς 
τοῦτο ἀκούσας ὁ Ἡρώδης ἐκπλαγῆναί φῆδι τὸν 

ἄνδρα, ὡς καὶ τὴν γλῶτταν αὐτοσχέδιον καὶ τὴν 
γνώμην. ταῦτα μὲν οὖν φρύνημα ἐνδείκνυται τοῦ 

5 ἀνδρὸς καί, νὴ Δία, σοφίαν, ἢ ἐς τὴν ἔκπληξιν 
ἐχρήσατο, ἐκεῖνα δὲ σωφροσύνην τε καὶ κόσμον" 
ἀφικόμενον γὰρ ἐς τὴν ἐπίδειξιν ἐδέξατο ἐπαίνῳ 
μακρῷ καὶ ἐπαξίῳ τῶν Ἡρώδου λόγων τε καὶ ἔργων. 
τὴν δὲ σχηνὴν τοῦ ἀνδρός, ἣ ἐς τὰς μελέτας ἐχρή- 

10 σατο, ἔστι μὲν καὶ Ἡρώδου μαϑεῖν ἐν μιᾷ τῶν πρὸς 
τὸν Βᾶρον ἐπιστολῇ εἰρημένων, δηλώσω δὲ κἀγὼ 
ἐκεῖϑεν" παρήει μὲν ἐς τὰς ἐπιδείξεις διακεχυμένῳ 
τῷ προσώπῳ καὶ τεϑαρρηκότι, φοράδην δὲ ἐσεφοίτα 
διερϑορότων αὐτῷ ἤδη τῶν ἄρϑρων. καὶ τὰς ὑπο- 

15 ϑέσεις οὐκ ἐς τὸ κοινὸν ἐπεσκοπεῖτο, ἀλλ᾽ ἐξιὼν 

τοῦ ὁμίλου βραχὺν καιρόν. φϑέγμα δὲ ἦν αὐτῷ 
λαμπρὸν καὶ ἐπίτονον καὶ κρότος ϑαυμάσιος οἷος 

ἀπεχτύπει τῆς γλώττης. φησὶ δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρώδης 
καὶ ἀναπηδᾶν τοῦ ϑρόνου περὶ τὰς ἀκμὰς τῶν 

0 ὑποϑέσεων, τοσοῦτον αὐτῷ περιεῖναι δρμῆς, καὶ ὅτε 
ἀποτορνεύοι περίοδον, τὸ ἐπὶ πᾶσιν αὐτῆς κῶλον 
σὺν μειδιάματι φέρειν, ἐνδεικνύμενον πολὺ τὸ 
ἀλύπως φράξειν, καὶ κροαίνειν ἐν τοῖς τῶν ὑποϑέ- 
σεωῶν χωρίοις οὐδὲν μεῖον τοῦ Ὁμηρικοῦ ἵππου. 538 

.ς5 ἀκροᾶσϑαι δὲ αὐτοῦ τὴν μὲν πρώτην. ὡς οἵ δικάξον-- 
τες, τὴν δὲ ἐφεξῆς. ὡς οἵ ἐρῶντες, τὴν δὲ τρίτην, 
ὡς οἵ ϑαυμάξοντες, καὶ “γὰρ δὴ καὶ τριῶν ἡμερῶν 
ξυγγενέσϑαι οἵ. ἀναγράφει καὶ τὰς ὑποϑέσεις ὁ 
Ἡρώδης, ἐφ᾽ αἷς ξυνεγένετο᾽ ἦν τοίνυν ἡ μὲν ἢ 

30. πρώτη “ημοσϑένης ἐξομνύμενος ταλάντων πεντή- ᾿ 
κοντὰ δωροδοκίαν, ἣν ἦγεν ἐπ᾽ αὐτὸν Ζημάδης, ὡς 
᾿Δλεξάνδρου τοῦτο ᾿4ϑηναίοις ἐκ τῶν ΖΙαρείου λογισ- 

ἝΩ γω. 
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μῶν ἐπεσταλκότος, ἡ δὲ ἐφεξῆς τὰ τρόπαια κατέλυε 
τὰ Ἑλληνικὰ τοῦ Πελοποννησίου πολέμου ἐς διαλ- 
λαγὰς ἥκοντος, ἡ δὲ τρίτη τῶν ὑποϑέσεων τοὺς 
᾿Αϑηναίους μετὰ Αἰγὸς ποταμοὺς ἐς τοὺς δήμους 
ἀνεσκεύαξεν᾽ ὑπὲρ οὗ φησιν ὃ Ἡρώδης πέμψαι οἵ 
πεντεκαίδεκα μυριάδας προσειπὼν αὐτὰς μισϑὸν 
τῆς ἀκροάσεως. μὴ προσεμένου δὲ αὐτὸς μὲν ὑπερ- 
ὥφϑαι οἴεσθαι, ξυμπίνοντα δὲ αὐτῷ Μουνάτιον 
τὸν χριτικόν, ὁ δὲ ἀνὴρ οὗτος ἐκ Τραλλέων, ..ὦ 
Ἡρώδη..“ φάναι .. δοκεῖ μοι Πολέμων ὀνειροπολήσας 
πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδας παρὰ τοῦτ᾽ ἔλαττον ἔχειν 
ἡγεῖσϑαι, παρ᾽ ὃ μὴ τοσαύτας ἔπεμψας.“ προσϑεῖ- 

΄ ΟΡ α ΄ λ ’ "ἶ λ Ἵ 
ναί φησιν ὁ Ηρωδὴης τας δέκα καὶ τὸν Πολέμωνα 
προϑύμως λαβεῖν. ὥσπερ ἀπολαμβάνοντα. ἔδωκε 

-»" , ες ΄ Ἀ Ν ᾿ » 3.8ς.5 
τῷ Πολέμωνι ὁ Ηρωώδης καὶ τὸ μὴ παρελϑεῖν ἐπ 

529 αὐτῷ ἐς λόγων ἐπίδειξιν. μηδ᾽ ἐπαγωνίσασϑαί οἵ, 
νύχτωρ δὲ ἐξελάσαι τῆς Σμύρνης, ὡς μὴ βιασϑείη, 
ϑρασὺ γὰρ καὶ τὸ βιασϑῆναι ὥετο. διετέλει δὲ καὶ 
τὸν ἄλλον χρόνον ἐπαινῶν τὸν Πολέμωνα καὶ ὑπὲρ 
ϑαῦμα ἄγων ᾿ά4ϑήνησι μὲν γὰρ διαπρεπῶς ἀγω- 
νισάμενος τὸν περὶ τῶν τροπαίων ἀγῶνα καὶ ϑαυ- 
μαζόμενος ἐπὶ τῇ φορᾷ τοῦ λόγου «τὴν Πολέμωνος" 
ἔφη «μελέτην ἀνάγνωτε καὶ εἴσεσϑε ἄνδρα.“ Ὀλυμ- 
πίασι δὲ βοησάσης ἐπ᾽ αὐτῷ τῆς Ἑλλάδος .. εἷς ὡς 
“ημοσϑένης .“΄ .. εἴϑε γὰρ “΄ ἔφη .. ὡς ὁ Φρύξ.“ τὸν 
“Πολέμωνα ὧδε ἐπονομάξων, ἐπειδὴ τότε ἡ “αοδίκεια 
τῇ Φρυγίᾳ συνετάττετο. Μάρκου δὲ τοῦ αὐτοκρά- 
τορος πρὸς αὐτὸν εἰπόντος ..τί σοι δοκεῖ ὁ Πολέμων; 
στήσας τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὁ Ἡρώδης 

οἵἴππων μ᾽“ 

ἔφη 
ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει." 

Ῥμϊ]οβέσγαϊιϑ δᾶ. Κάαγβοσ. 11. 4 
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ἐνδεικνύμενος δὴ τὸ ἐπίκροτον καὶ τὸ ὑψηχὲς τῶν 
λόγων. ἐρομένου δὲ αὐτὸν καὶ Βάρου τοῦ ὑπάτου, 
τίσι καὶ διδασκάλοις ἐχρήσατο, ..τῷ δεῖνι μὲν καὶ 
τῷ δεῖνι“. ἔφη ..παιδευόμενος,. Πολέμωνι δὲ ἤδη 

5 παιδεύων." 
ΤΠ Φησὶν ὁ Πολέμων ἠκροᾶσϑαι καὶ “ίωνος ἀπο- 

δημίαν ὑπὲρ τούτου στείλας ἐς τὸ τῶν Βιϑυνῶν 
ἔϑνος. ἔλεγε δὲ ὁ Πολέμων τὰ μὲν τῶν καταλο- 
γάδην ὥμοις δεῖν ἐχφέρειν, τὰ δὲ τῶν ποιητῶν 

10 ἁμάξαις. 

Κἀκεῖνα τῶν Πολέμωνι τιμὴν ἐχόντων ἤριξεν 
ἡ Σμύρνα ὑπὲρ τῶν ναῶν καὶ τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς 
δικαίων, ξύυνδικον πεποιημένη τὸν Πολέμωνα ἐς 
τέρμα ἤδη τοῦ βίου ἥκοντα. ἐπεὶ δὲ ἐν ὁρμῇ τῆς 

τὸ ὑπὲρ τῶν δικαίων ἀποδημίας ἐτελεύτησεν. ἐγένετο 
μὲν ἐπ᾽ ἄλλοις ξυνδίκοις ἡ πόλις, πονηρῶς δὲ αὐτῶν 
ἐν τῷ βασιλείῳ δικαστηρίῳ διατιϑεμένων τὸν λόγον 540 
βλέψας ὁ αὐτοκράτωρ ἕἑς τοὺς τῶν Σμυρναίων ξυνη- 
γόρους ..οὐ Πολέμων" εἶπεν ..τουτουὶ τοῦ ἀγῶνος 

90 ξύνδικος ὑμῖν ἀπεδέδεικτο; “.. ναί.“ ἔφασαν .. εἴ“ γε 
τὸν σοφιστὴν λέγεις.““ καὶ ὁ αὐτοκράτωρ. .ἴσως οὖν“ “ 
ἔφη ..«καὶ λόγον τινὰ ξυνέγραψεν ὑπὲρ τῶν δικαίων, 
οἷα δὴ ἐπ᾽ ἐμοῦ τε ἀγωνιούμενος καὶ ὑπὲρ τηλικού- 
τῶν.“ , ἴσως.“ ἔφασαν. ὦ βασιλεῦ. ..οὐ μὴν ἡμῖν 

85 γὲ εἰδέναι.“ καὶ ἔδωκεν ἀναβολὰς ὁ αὐτοχράτωρ 
τῇ δίκῃ. ἔστ᾽ ἂν διακομισϑῇ ὁ λόγος. ἀναγνωσϑέν- 
τος δὲ ἐν τῷ δικαστηρίῳ κατ᾽ αὐτὸν ἐψηφίσατο ὁ 
βασιλεύς, καὶ ἀπῆλθεν ἡ Σμύρνα τὰ πρωτεῖα 
νικῶσα καὶ τὸν Πολέμωνα αὐτοῖς ἀναβεβιωκέναι 

80 φάσκοντες. 
83 1Χ Ἐπεὶ δὲ ἀνδρῶν ἐλλογίμων ἀξιομνημόνευτα οὐ 

μόνον τὰ μετὰ σπουδῆς λεχϑέντα. ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν 
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ἊΝ ν 
“νὰ 

ΝᾺ ἔν » 3 , - ταῖς παιδιαῖς, ἀναγράψω καὶ τοὺς ἀστεισμοὺς τοῦ 
ε τ . 

Πολέμωνος. ὡς μηδὲ οὗτοι παραλελειμμένοι φαί- 
΄ " Ἁ 9 ’ ᾿ Ἁ , 

νοιντο. μειράκιον [ὠνικὸν ἕτρυφα κατὰ τὴν Συυρ- 
ἀν ς ἀΑ ΞΕ "» ΤῊΣ ὉΠ , 2. - 

ναν ὑπὲρ τὰ Ιωώνῶν ἤϑη. καὶ ἀπῶώλλυ αὐτὸ πλοῦτος 
΄ [7 ΠΕ . , τ δ , 

᾿ς βαϑύς, οσπεὲρ ἐστὶ πονηρος διδασκαλος τιν ἀκολα- ὅ 
Η ΄, » ᾿ » ’ ᾽ 

στῶν φύσεων. ὄνομα μὲν δὴ τῷ μειρακίῳ Οὔαρος. 
Ἁ Α Φ Ἁ ’ὔ ἕξ ΕῚ ’ ἊΣ ΩΝ ω ». 

διεφϑοροὸς δὲ ὑπὸ κολαχῶν ἐπεπείχει αὐτὸ ἑαυτό. 
ε »- ἀν 
ὡς καλῶν τε εἴη ὁ κάλλιστος καὶ μέγας ὑπὲρ τοὺς 

᾽ ΄ -" 

εὐμήκεις καὶ τῶν ἀμφὶ παλαίστραν γενναιότατος τε 
᾽ 

καὶ τεχνικώτατος καὶ μηδ᾽ ἂν τὰς Μούσας ἀναβάλ- τὸ 
3 --ἊΡἊὉΝ» ς Ἷ Ὰ ψ αν 

λεσϑαι αὐτοῦ ἤδιον. ὁπότε προς τὸ ἄδειν τραποιτο. 

παραπλήσια δὲ τούτοις καὶ περὶ τῶν σοφιστῶν ᾧετο. 
παριππεῦσαι γὰρ (ἂν) καὶ τὰς ἐκείνων γλώττας, 
ες ’ , ᾿ Ἁ Ἁ Ἁ κι , Ἁ ἴω 

ὁπότε μελετώη. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐμελέτα. καὶ οὗ δανει-- 
3 -" τσ - 

ξόμενοι παρ αὐτοῦ χρήματα τὸ καὶ μελετῶντος 15 
3 -» ΄ ΄ 

ἀκροάσασϑαι προσέγραφον τῷ τόκῳ. ὑπήγετο δὲ 
- -" Ὕ " 

καὶ ὁ Πολέμων τῷ δασμῷ τούτῳ νέος ὧν ἔτι καὶ 
Ἄ » Ὁ 3 - 
ὅ41 οὔπω νοσῶν. δεδάνειστο γὰρ παρ᾽ αὐτοῦ χρήματα. 

Α ΄ Ἁ 9 ΄ ΄ 

καὶ ἐπεὶ μὴ ἐθεράπευε. μηδὲ ἐς τὰς ἀκροάσεις ἐφοίτα, 
χαλεπὸν ἦν τὸ μειράκιον καὶ ἠπείλει τύπους. οἷ δὲ 30 

΄ 3 - -»" 

τύποι γράμμα εἰσὶν ἀγορᾶς. ἐρήμην ἐπαγγέλλον τῷ 
οὐκ ἀποδιδόντι. αἰτιωμένων οὖν τὸν Πολέμωνα τῶν 
οἰκείων. ὡς ἀηδῆ καὶ δύστροπον. εἰ παρὸν αὐτῷ 
ἡ ἀπαιτεῖσϑαι καὶ τὸ μειράκιον ἐχκαρποῦσϑαι 
παρέχοντα αὐτῷ νεῦμα εὔνουν μὴ ποιεῖ τοῦτο. ἀλλ᾽ 35 

" -» 3 , 

ἐκχαλεῖται αὐτὸ καὶ παροξύνει. τοιαῦτα ἀκούων 
2 ΄ Χ “δ Χ 2 ΄ ᾽ ᾿ Ἀ: "5 ΄ 
ἀπήντησε μὲν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν. ἐπεὶ δὲ ἐς δείλην 

ἤδη ὀψίαν τὰ τῆς μελέτης αὐτῷ προὔβαινε καὶ 
᾽ ,΄᾿ » ΄ » 

οὐδεὶς ὅρμος ἐφαίνετο τοῦ λόγου. σολοικισμῶν τε καὶ 
- 5 ΄ 2 

βαρβαρισμῶν καὶ ἐναντιώσεων πλέα ἠν πάντα, ἄνα- 80 
, - αὖ 2, ς 

πηδήσας ὁ Πολέμων καὶ ὑποσχὼν τὼ χεῖρε. ..Οὔαρε“, 
εἶπεν ««φέρε τοὺς τύπους.“ λῃστὴν δὲ πολλαῖς αἰτέαις 

43 
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΄ : -»" 3 » 

ἑαλωκότα στρεβλοῦντος ἀνθυπάτου καὶ ἀπορεῖν 

φάσκοντος, τίς γένοιτ᾽ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ τιμωρία τῶν 

εἰργασμένων ἀξία, παφατυχὼν ὁ Πολέμων προ βμῆ 

σον“ ἔφη ..«αὐτὸν ἀρχαῖα ἐχμανϑάνειν.““ καίτοι 
ΞΖ “ 

5 γὰρ πλεῖστα ἐκχμαϑὼν ὁ σοφιστὴς οὗτος ὅμως ἐπι- 

πονώτατον ἡγεῖτο τῶν ἐν ἀσκήσει τὸ ἐχμανϑάνειν. 
ἰδὼν δὲ μονόμαχον ἵδρῶτι δεόμενον καὶ δεδιότα 
τὸν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἀγῶνα . οὕτως “ εἶπεν ..«ἀγω- 

- ς - , ςς - ᾿ ᾽ ᾿" 
νιᾷς, ὡς μελετῶν μέλλων.“ σοφιστῃ δὲ ἐντυχῶν 

5 ῳ 5 ἢ κ᾿ , Η͂ ᾿ ᾽ ΞΞ 
τὸ ἀλλᾶντας ὠνουδένῳ καὶ μαινέδας καὶ τὰ εὐτελῆ 

ὄψα ..ὦ λῶστε .“ εἶπεν .οοὐκ ἔστι τὸ “4αρείου καὶ 
Ξέρξου φρόνημα καλῶς ὑποκρίνασϑαι ταῦτα σιτου- 
μένῳ.“ Τιμοκράτους δὲ τοῦ φιλοσόφου πρὸς αὐτὸν 

, ς Ω » ᾿Ξ" 

εἰπόντος, ὡς λάλον χρῆμα ὁ Φαβωρῖνος γένοιτο, 
ΤΉ ΈΣ 7013 δ ΘΕΩ͂Ν πιῖςες " ἀστειότατα ὁ Πολέμων ,.καὶ πᾶσα". ἔφη ,»,γραῦς 

-» -" ΄ ᾽ - 

εὐνουχῶδες αὐτοῦ διασκώπτων. ἀγωνιστοῦ δὲ τραγῳ- 
᾿ » ε δέας ἐν τοῖς κατὰ τὴν Σμύρναν Ολυμπίοις. τὸ «ὦ 

- ᾿ 

ζξῦ“" ἐς τὴν γῆν δείξαντος, τὸ δὲ »»καὶ γᾶ“ ἐς τὸν 
οὐρανὸν ἀνασχόντος. προκαϑήμενος τῶν Ὀλυμπίων 542 

"0 ὁ Πολέμων ἐξέωσεν αὐτὸν τῶν ἄϑλων εἰπὼν ..οὗτος 

τῇ χειρὶ ἐσολοίκισεν.““ μὴ πλείω ὑπὲρ τούτων, ἀπό- 
χρὴ γὰρ καὶ ταῦτα τὸ ἐπίχαρι τοῦ ἀνδρὸς δηλῶσαι. 

Ἢ δὲ ἰδέα τῶν Πολέμωνος λόγων ϑερμὴ καὶ 
΄ κ᾿ ᾽ “- ε 

ἐναγώνιος καὶ τορὸν ἠχοῦσα. ὥσπερ ἡ Ὀλυμπιακὴ 
Ἢ ΄ Γ 3 ’ Α ᾽ - Α ᾿ Ἁ 

90 σάλπιγξ. ἐπιπρέπει δὲ αὐτῇ καὶ τὸ Ζ]΄ημοσϑενικοὸν 
τῆς γνώμης. καὶ ἡ σεμνολογία οὐχ ὑπτία, λαμπρὰ 
δὲ χαὶ ἔμπνους, ὥσπερ ἐκ τρίποδος. διαμαρτάνουσι 
μέν(τοι) τοῦ ἀνδρὸς φάσκοντες αὐτὸν τὰς μὲν ἐπι- 
φορὰς ἄριστα σοφιστῶν μεταχειρίσασθαι, τὰς δὲ 
Ἵ! ξ - : - 

80 ἀπολογίας ἧττον. ἐλέγχει γὰρ' τὸν λόγον τοῦτον ὡς 
τ 3 2 - αι, Ὁ “ ᾿ ᾿. 4 »» - ς ’ 
8. οὐκ ἀληϑῆ καὶ ἡ δεῖνα μὲν καὶ ἡ δεῖνα τῶν ὑποϑε- 

σεῶν, ἐν αἷς ἀπολογεῖται, μάλιστα δὲ ὁ Ζ4ημοσϑένης 

- 



οἰ λδοκ κυο 
.ν-. 
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ὁ τὰ πεντήκοντα τάλαντα ἐξομνύμενος. ἀπολογέαν 
γὰρ οὕτω χαλεπὴν διαϑέμενος ἤρκεσε τῷ λόγῳ ξὺν 
περιβολῇ καὶ τέχνῃ. τὴν αὐτὴν ὁρῶ διαμαρτίαν καὶ 
περὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτὸν ἐχφέρεσϑαι τῶν ἐσχη- 
ματισμένων ὑποθέσεων εἰργόμενον τοῦ δρόμου. Ὁ 
χαϑάπερ ἐν δυσχωρίᾳ ἵππον. παραιτούμενόν τε 
αὐτὰς τὰς Ὁμηρείους γνώμας εἰπεῖν 

»ἐχϑρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Δίδαο πύλησιν. 
ὃς χ᾽ ἕτερον μὲν κεύϑῃ ἐνὶ φρεσίν. ἄλλο δὲ εἴπη"“" 

ταῦτα γὰρ ἴσως ἔλεγεν αἰνιττόμενος καὶ ΠΑ Σ 
τὸ δύστροπον τῶν τοιούτων ὑποθέσεων. ἄριστα δὲ 
κἀκεῖνα ἠγωνίσατο. ὡς δηλοῦσιν ὅ τε μοιχὸς ὁ ἐκκε-- 
καλυμμένος καὶ ὁ Ξενοφῶν ὁ ἀξιῶν ἀποϑνήσκειν 
ἐπὶ Σωκράτει καὶ ὁ Σόλων ὁ αἰτῶν ἀπαλείφειν τοὺς 
νόμους λαβόντος τὴν φρουρὰν τοῦ Πεισιστράτου καὶ 
οἵ “]]ημοσϑένεις τρεῖς. ὁ μετὰ Χαιρώνειαν προσάγων 
ἑαυτὸν καὶ ὁ δοκῶν ϑανάτου ξαυτῷ τιμᾶσϑαυ ἐπὶ 

548 τοῖς “ἀρπαλείοις καὶ ὁ ξυμβουλεύων ἐπὶ τῶν τριήρων 
φεύγειν ἐπιόντος μὲν Φιλίππου. νόμον δὲ Αἰσχένου 
κεκυρωκότος ἀποϑνήσκειν τὸν πολέμου μνημονεύ- 
σαντα. ἐν γὰρ ταύταις μάλιστα τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
κατὰ σχῆμα προηγμένων ἡνία τε ἐμβέβληται τῷ 
λόγῳ καὶ τὸ ἐπαμφότερον αἷ διάνοιαι σώξουσιν. 

Ἰατροῖς δὲ ϑαμὰ ὑποκείμενος λιϑιώντων αὐτῷ 
τῶν ἄρϑρων παρεχελεύετο αὐτοῖς ὀρύττειν καὶ τέμ- 
νειν τὰς Πολέμωνος λιϑοτομίας. Ἡρώδῃ δὲ ἐπιστέλ- 
λων ὑπὲρ τῆς νόσου ταύτης ὧδε ἐπέστειλεν ..δεῖ 
ἐσθίειν, χεῖρας οὐκ ἔχω᾽ δεῖ βαδίξειν. πό- 
δες οὐκ εἰσί μοι δεῖ ἀλγεῖν, τότε καὶ πόδες 
εἰσί μοι καὶ χεῖρες." 

ε ΄ ᾿ ᾿" Ὡς δ ᾿ “ “ 

Ετελευταὰ μὲν περὶ τὰ ἕξ καὶ πεντήκοντα ἔτη, 
τὸ δὲ μέτρον τῆς ἡλικίας τοῦτο ταῖς μὲν ἄλλαις 

τῷ ῷι 
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᾽ , ΄ :} ῇ τ κ" , ἍΜ 

ἐπιστήμαις γήρως ἀρχή. σοφιστῇ δὲ νεότης ἔτι, 
, : ᾽ 

γηράσκουσα γὰρ ἥδε ἡ ἐπιστήμη σοφίαν ἀρτύνει. 
τάφος δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν Σμύρναν οὐδείς, εἰ καὶ 

, , Ξ .“ ν Ἁ τ -» ΄ » » 

πλείους λέγονται οὐ μεν χαροεν ἘΝ κἤπῷ τοῦ τῆς 

5. Δρετῆς ἱεροῦ ταφῆναι αὐτὸν. οἵ δὲ οὐ πόρρω του- 
ἈΠ τὰ ΄ κ ᾿ , ᾽ ᾿ ᾿ 

του ἐπὶ ϑαλάττῃ, νεῶς δὲ τίς ἐστι βραχὺυς καὶ 
᾽ ᾽ Φ Ομ ’ τ , ς τς 
ἀγαλμα ἕν αὐτῷ Πολέμωνος ἑσταάμενον. ως ἐπὶ 

τῆς τριήρους ὠργίαξεν, ὑφ᾽ ᾧ κεῖσϑαι τὸν ἄνδρα, οἵ 
δὲ ἐν τῇ τῆς οἰκίας αὐλῇ ὑπὸ τοῖς χαλκοῖς ἀνδριᾶσιν. 

το ἔστι δὲ οὐδὲν τούτων ἀληϑές. εἰ γὰρ ἐτελεύτα κατὰ 
τὴν Σωύρναν. οὐδενὸς ἂν τῶν ϑαυμασίων παρ᾽ 
αὐτοῖς ἱερῶν ἀπηξιώϑη τὸ μὴ οὐκ ἐν αὐτῷ κεῖσϑαι. 
3 ϑ. Ὁ “- 2 ’ “ Ἁ Μ΄. Ἃ ᾽ - 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνα ἀληθέστερα. κεῖσθαι μὲν αὐτὸν ἕν τῇ 
΄ κ ᾿ ,΄ὕ ΄ ἢ ᾿ κ᾿ » 

“αοδικείᾳ παρὰ τὰς Συρίας πύλας. οὗ δὴ καὶ τῶν 
15 προγόνων αὐτοῦ ϑῆκαι, ταφῆναι δὲ αὐτὸν ξῶντα ἔτι, 

τουτὶ γὰρ τοῖς φιλτάτοις ἐπισκῆψαι. κείμενόν τε ἐν 
τῷ σήματι παφακελεύεσϑαι τοῖς συγκλείουσι τὸν 54. 

τάφον ..ἔπαγε. ἔπαγε. μὴ γὰρ ἴδοι μὲ σιωπῶντα 
ἥλιος.““ πρὸς δὲ τοὺς οἰκείους ὀλοφυρομένους αὐτὸν 

50 ἀνεβόησε «δότε μοι σῶμα καὶ μελετήσομαι. “Ξ 
Μέχρι. Πολέμωνος τὰ Πολέμωνος. οὗ γὰρ ἐπ᾿ 

αὐτῷ γενόμενοι ξυγγενεῖς μέν, οὐ μὴν οἷοι πρὸς 
τὴν ἐκείνου ἀρετὴν ἐξετάξεσϑαι, πλὴν ἑνὸς ἀνδρός. 

περὶ οὗ μικρὸν ὕστερον λέξω. 
9 κα. Μηδὲ Σεκούνδου τοῦ ᾿Αἀϑηναίου ἀμνη- 
μονῶμεν. ὃν ἐκάλουν ἐπίουρόν τινες ὡς τέκτονος 
παῖδα. Σεκοῦνδος τοίνυν ὁ σοφιστὴς γνῶναι μὲν 

΄ δ - "" Ε ΄ 3 , ᾿ 
περιττὸς, ἑρμηνεῦσαι δὲ ἀπέριττος, Ἡρώδην δὲ 
ἐχπαιδεύσας ἐς διαφορὰν αὐτῷ ἀφίκετο παιδεύ- 
οντι ἤδη. ὅϑεν ὁ Ἡρώδης διετώϑαξεν αὐτὸν ἐκεῖνο 
ἐπιλέγων" " 

ᾧϑ [- 

᾿ - μ ζ 

«καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ ϑήτορε τέκτων ,΄“ 



 ρν ΚΑΣ ον τ ΜΝ 
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ἀλλ᾽ ἀποθανόντι καὶ λόγον ἐπεφϑέγξατο καὶ δάκρυα 
ἐπέδωκε καίτοι γηραιῷ τελευτήσαντι. 

4 Μνήμης δὲ ἄξια τοῦ ἀνδρὸς τούτου καὶ πλείω 

μέν, μάλιστα δὲ ἥδε ἡ ὑπόϑεσις᾽ ..ὁ ἄρξας στά- 
σεως ἀποϑνησκέτω καὶ ὁ παύσας στάσιν 
ἐχέτω δωφ εάν᾽ ὁ αὐτὸς καὶ ἄρξας καὶ παύ- 
σας αἰτεῖ τὴν δωρεάν.“ τήνδε τὴν ὑπόϑεσιν 
ὧδε ἐβραχυλόγησεν᾽ «οὐκοῦν ἔφη ..τί πρό- 
τερον; τὸ κινῆσαι στάσιν. τί δεύτερον; τὸ 
παῦσαι. δοὺς οὖν τὴν ἐφ᾽ οἷς ἠδέκεις τιμω- 
οέαν, τὴν ἐφ᾽ οἷς εὖ πεποίηκας δωφεάν, 

εἰ δύνασαι. λάβε." τοιύσδε μὲν ὁ ἀνὴρ οὗτος. 
τέϑαπται δὲ πρὸς τῇ Ἐλευσῖνι ἐν δεξιᾷ τῆς Μέγα- 

οάδε ὁδοῦ. 

ς 

0 
« 
"- 

πὰ 

α΄. Περὶ δὲ Ἡρώδου τοῦ ᾿4ϑηναίου τάδε χρὴ 
εἰδέναι᾽ ὁ σοφιστὴς Ἡρώδης ἐτέλει μὲν ἐκ πατέρων 
ἐς τοὺς δισυπάτους. ἀνέφερε δὲ ἐς τὸν τῶν ΔΑ ἰακι- 

546 δῶν. οὖς ξυμμάχους ποτὲ ἡ Ελλὰς ἐπὶ τὸν Πέρσην 
ἐποιεῖτο, ἀπηξίου δὲ οὐδὲ τὸν Μιλτιάδην. οὐδὲ τὸν 
Κίμωνα, ὡς ἄνδρε ἀρίστω καὶ πολλοῦ ἀξίω ᾿᾽4ϑη- 

541 ναίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι περὶ τὰ Μηδικά, 
ὁ μὲν γὰρ ἦρξε τροπαίων Μηδικῶν. ὁ ὃὲ ἀπήτησε 
δέκας τοὺς βαρβάρους ὧν μετὰ ταῦτα ὕβρισαν. 

ἄριστα δὲ ἀνθρώπων πλούτῳ ἐχρήσατο. τουτὶ 

ὡϊ 

Θ᾽ φΦ 

δὲ μὴ τῶν εὐμεταχειρίστων ἡγώμεϑα. ἀλλὰ τῶν παγ- 35 
χαλέπων τε καὶ δυσκόλων. οἵ γὰρ πλούτῳ μεϑύοντες 
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ὕβοιν τοῖς ἀνθρώποις ἐπαντλοῦσιν. προσδιαβάλλουσε 
δὲ ὡς καὶ τυφλὸν τὸν πλοῦτον, ὃς εἰ καὶ τὸν ἄλλον 
χρόνον ἐδόκει τυφλός, ἀλλ᾽ ἐπὶ Ἡρώδου ἀνέβλεψεν. 
ἔβλεψε μὲν γὰρ ἐς φίλους, ἔβλεψε δὲ ἐς πόλεις. 
ἔβλεψε δὲ ἐς ἔϑνη. πάντων περιωπὴν ἔχοντος τοῦ 
ἀνδρὸς καὶ ϑησαυρίξοντος τὸν πλοῦτον ἐν ταῖς τῶν 
μετεχόντων αὐτοῦ γνεμαις. ἔλεγε γὰρ δή, ὡς προσ- 
ἥκοι τὸν ὀρθῶς πλούτῳ χρώμενον τοῖς μὲν δεομέ- 
νοις ἐπαρκεῖν. ἵνα μὴ δέωνται, τοῖς δὲ μὴ δεομένοις, 

το ἵνα μὴ δεηθῶσιν, ἐκάλει τε τὸν μὲν ἀσύμβολον 
πλοῦτον καὶ φειδοῖ κεκολασμένον νεκρὸν πλοῦτον, 
τοὺς δὲ ϑησαυρούς, ἐς οὕς ἀποτέϑενται τὰ χρήματα 
ἔνιοι. πλούτου δεσμωτήρια. τοὺς δὲ καὶ ϑύειν ἀξι-- 
οὔντας ἀποϑέτοις χρήμασιν ᾿Δλωάδας ἐπωνόμαζε 

τὸ ϑύοντας ρει μετὰ τὸ δῆσαι αὐτόν. 
Πηγαὶ δὲ αὐτῷ τοῦ πλούτου πολλαὶ μὲν κἀκ 

πολλῶν οἴκων, μέγισται δὲ ἢ τὲ πατρῷα καὶ ἡ 
μητρόϑεν. ὁ μὲν γὰρ πάππος αὐτοῦ Ἵππαρχος ἐδη- 
μεύϑη τὴν οὐσίαν ἐπὶ τυραννικαῖς αἰτίαις, ἃς ᾿άϑη- 

30 ναῖον μὲν οὐκ ἐπῆγον, ὁ δὲ αὐτοχράτωρ οὐκ ἠγνόη- 
σεν. ᾿Δττικὸν δὲ τὸν μὲν ἐχείνου παῖδα. Ἡρώδον 
δὲ πατέρα οὐ περιεῖδεν ἡ Τύχη πένητα ἐκ πλουσίου 
γενόμενον, ἀλλ᾽ ἀνέδειξεν αὐτῷ ϑησαυροῦ χρῆμα 
ἀμύϑητον ἐν μιᾷ τῶν οἰκιῶν, ἃς πρὸς τῷ ϑεάτρῳ 

6 ἐκέκτητο, οὗ διὰ μέγεϑος εὐλαβὴς μᾶλλον ἢ περι- 
χαρὴς γενόμενος ἔγραψε πρὸς τὸν αὐτοκράτορα 
ἐπιστολὴν ὧδε ξυγκειμένην᾽ ..ϑησαυρόν, ὦ 545 
βασιλεῦ, ἐπὶ τῆς ἐμαυτοῦ οἰκέας εὕρηκα" 
τίοὖν περὶ αὐτοῦ κελεύεις; "“ καὶ ὁ αὐτοχρά- 

ϑοτῶρ, Νερούας δὲ ἦρχε τότε, ..χρῶ“ ἔφη ..οἷς 
εὕρηκας.“ τοῦ δὲ ᾿Δττικοῦ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐλαβείας 
μείναντος καὶ γράψαντος ὑπὲρ ἑἕαυτὸν εἶναι τὰ τοῦ 

σι 
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ϑησαυροῦ μέτρα ..«καὶ παραχρῶ“ Σ}ἔφη «τῷ 
ἑρμαέῳ. σὸν γάρ ἐστιν." ἐντεῦϑεν μέγας μὲν 
ὁ ᾿Δττικός. μείξων δὲ ὁ Ἡρώδης. πρὸς γὰρ τῷ 
πατρῴῳ πλούτῳ καὶ ὁ μητρῶος αὐτῷ πλοῦτος οὐ 

παρὰ πολὺ τούτου ἐπερρυή. 5 
“Μεγαλοψυχία δὲ λαμπρὰ καὶ περὶ τὸν ᾿Δττικὸν ΠΙ 

τούτον᾽ ἦρχε μὲν γὰρ τῶν κατὰ τὴν ᾿Ζσίαν ἐλευϑέ- 
ρῶν πόλεων ὁ Ἡρώδης. ἰδὼν δὲ τὴν Τρῳάδα βαλα- 
νείων τε πονήρως ἔχουσαν καὶ γεῶδες ὕδωρ ἐκ 
φρεάτων ἀνιμῶντας ὀμβρίων τε ὑδάτων ϑήκας ὀρύτ- τὸ 
τοντας ἐπέστειλεν ἀδριανῷ αὐτοκράτορι μὴ περιιδεῖν 
πόλιν ἀρχαίαν καὶ εὐθάλαττον αὐχμῷ φϑαρεῖσαν, 
ἀλλ᾽ ἐπιδοῦναί σφισι τριακοσίας μυριάδας ἐς ἴδωρ, 
ὧν πολλαπλασίους ἤδη καὶ κώμαις ἐπιδεδώκοι. 
ἐπήνεσεν ὁ αὐτοκράτωρ τὰ ἐπεσταλμένα ὡς πρὸς 15 
τρόπου ἑαυτῷ ὄντα καὶ τὸν Ἡρώδην αὐτὸν ἐπέταξε 
τῷ ὕδατι. ἐπεὶ δὲ ἐς ἑπτακοσίας μυριάδας ἡ δαπάνη 
προὔβαινεν ἐπέστελλόν τε τῷ αὐτοχράτορι οἵ τὴν 
᾿Ασίαν ἐπιτροπεύοντες,. ὡς δεινὸν πεντακοσίων πόλεων 
φόρον ἐς μιᾶς πόλεως δαπανᾶσϑαι κρήνην, ἐμέμψατο 30 
πρὸς τὸν ᾿ἀττικὸν ὁ αὐτοκράτωρ ταῦτα. καὶ ὁ ̓ Αττικὸς 

μεγαλοφρονέστατα ἀνθρώπων .. ὦ βασιλεῦ ““, εἶπεν 
οὗπερ μικρῶν μὴ παροξύνου. τὸ γὰρ ὑπὲρ τὰς 
τριακοσίας μυριάδας ἀναλωϑὲν ἐγὼ μὲν τῷ υἱῷ 
ἐπιδίδωμι. ὁ δὲ υἱὸς τῇ πόλει ἐπιδίδωσι.““ καὶ αἵ "5 

9 διαϑῆκαι δέ, ἐν αἷς τῷ ᾿4“ϑηναίων δήμῳ κατέλειπε 
καϑ᾽ ἕκαστον ἔτος μνᾶν καϑ᾽ ἕνα. μεγαλοφροσύνην 
κατηγοροῦσι τοῦ ἀνδρός. ἡἣ καὶ ἐς τὰ ἄλλα ἐχρῆτο. 
ἑκατὸν μὲν βοῦς τῇ ϑεῷ ϑύων ἐν ἡμέρᾳ μιὰ πολλά- 
κις, ἑστιῶν δὲ τῇ ϑυσίαᾳ τὸν ᾿4ϑηναίων δῆμον κατὰ 80 
φυλὰς καὶ γένη. ὁπότε δὲ ἥκοι Ζιονύσια καὶ κατέοι 
ἐς ᾿Δκαδημίαν τὸ τοῦ Διονύσου ἕδος, ἐν Κεραμεικῷ 536 



τι 

τ οι 

σι 

58  ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ [Ρ. 386, 

ποτίξων ἀστοὺς ὁμοίως καὶ ξένους κατακειμένους 
ἐπὶ στιβάδων κιττοῦ. 

Ἐπεὶ δὲ τῶν τοῦ ᾿Αττικοῦ διαϑηκῶν ἐπεμνήσϑην. 
ἀνάγκη καὶ τὰς αἰτίας ἀναγράψαι. δι᾽ ἃς προσέ- 

ς ΄ 3 

κρουσεν Ἡρώδης ᾿4ϑηναίοις᾽ εἶχον μὲν γὰρ αἱ δια- 
- ς 53 ἍἝ Α ϑ-. ὔἵ ΄ 

ϑῆκαι. ὡς εἶπον, ἔγραψε δὲ αὐτὰς ξυμβουλίᾳ 

τῶν ἀμφ᾽ ἑαυτὸν ἀπελευϑέρων,. οἱ χαλεπὴν ὁρῶντες 
. ς ΄ ΄ 3 , " ΄ 

τὴν Ηρῶώδου φύσιν ἀπελευϑέροις τε καὶ δουλοις 

ἀποστροφὴν ἐποιοῦντο τοῦ ᾿4ϑηναίων δήμου. ὡς 
τῆς δωρεᾶς αὐτοὶ αἴτιοι. καὶ ὁποῖα μὲν τῶν ἀπελευ- 
ϑέρων τὰ πρὸς τὸν Ἡρώδην, δηλούτω ἡ κατηγορία, 
ἰ: ᾿ -“ - τ - - 

ἣν πεποίηται σφῶν πᾶν κέντρον ἠρμένος τῆς ἑαυτοῦ 
γλώττης. ἀναγνωσϑεισῶν δὲ τῶν- διαϑηκῶν ξυνέ- 

» 9 Ξ ᾿Ὶ Α ἐς , ’ὔ - 

βησαν οἱ Αϑηναῖοι πρὸς τὸν ΗἩρωδην πέντε μνᾶς 

αὐτὸν ἐςάπαξ ἑκάστῳ καταβάλλοντα πρίασϑαι παρ᾽ 
ἘΣ: ᾿ Α ὕχτις Α τς ὅσ. νᾶ" ἐς γος τὸ ΄ ᾿ 

αὐτῶν τὸ μὴ ἀεὶ διδόναι" ἀλλ᾽ ἐπεὶ προσῃεσαν μὲν 
Ε - 

ταῖς τραπέζαις ὑπὲρ τῶν ὡμολογημένων. ἐπανεγι- 
γνώσκχετο δὲ αὐτοῖς ξυμβόλαια πατέρων τε καὶ πάπ- 
πωῶν ὡς ὀφειλόντων τοῖς Ἡρώδου γονεῦσιν ἀντιλο- 
γισμοῖς τε ὑπήγοντο καὶ οἵ μὲν μικρὰ ἠριϑμοῦντο, οὗ 

Ρ ᾽ ΕΞ ς ᾽ 
δὲ οὐδέν, οἱ δὲ συνείχοντο ἐπ᾿ ἀγορᾶς ὡς καὶ ἀποδώ- 
σοντες. παρώξυνε ταῦτα τοὺς ᾿Αϑηναίους ὡς ἡρπασ- 

3 ΄ -" 

μένους τὴν δωρεὰν καὶ οὐκ ἐπαύσαντο μισοῦντες, 
Ν ς ΄ Ἔ 3 

οὐδὲ ὁπότε τὰ μέγιστα εὐεργετεῖν ὥετο. τὸ οὖν στάδιον 
5 ἔφασαν (εὐ)έἐπωνομάσϑαι Παναϑηναικόν. κατεσκευ- 
ἄάσϑαι γὰρ αὐτὸ ἐξ ὧν ἀπεστεροῦντο  4ϑηναῖοι πάντες. 

Καὶ μὴν καὶ ἐλειτούργησεν ᾿4ϑηναίοις τήν τε 
ἐπώνυμον καὶ τὴν τῶν τευξλλησο νον στεφανενιεὶς 

ὃξ καὶ τὴν τῶν Παναϑηναίων ..καὶ ὑμᾶς ““, εἶπεν 560 
Ξ -; Ἐραῥνς 

»»Οὦ ᾿Αϑηναῖοι., καὶ τῶν Ἑλλήνων τοὺς ἥξοντας καὶ 
-» 3 » Ἁ 3 ε 

τῶν ἀϑλητῶν τοὺς ἀγωνιουμένους ὑποδέξομαι στα- 
δίῳ λίϑου λευκοῦ.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα τὸ στάδιον τὸ 
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ὑπὲρ τὸν ἸΙλισσὸν ἔσω τεττάρων ἐτῶν ὠπετέλεσεν 
ἔργον ξυνϑεὶς ὑπὲρ πάντα τὰ ϑαύματα. οὐδὲν γὰρ 
ϑέατρον αὐτῷ ἁμιλλᾶται. κἀκεῖνα περὶ τῶν Πανα- 
ϑηναίων τούτων ἤκουον᾽ πέπλον μὲν ἀνῆφϑαι τῆς 
νεὼς ἡδίω γραφῆς ξὺν οὐρίῳ τῷ κόλπῳ. δραμεῖν 
δὲ τὴν ναῦν οὐχ ὑποξυγίων ἀγόντων, ἀλλ᾿ ὑπογείοις 
μηχαναῖς ἐπολισϑάνουσαν. ἐκ Κεραμεικοῦ δὲ ἄρασαν 
χιλίᾳ κώπῃ ἀφεῖναι ἐπὶ τὸ ᾿Ελευσίνιον καὶ περιβα- 
λοῦσαν αὐτὸ παραμεῖψαι τὸ Πελασγικὸν κομιξομένην 

τὲ παρὰ τὸ Πύϑιον ἐλϑεῖν, οἵ νῦν ὥρμισται. τὸ δὲ 
ἐπὶ ϑάτερα τοῦ σταδίου νεὼς ἐπέχει Τύχης καὶ 
ἄγαλμα ἐλεφάντινον ὡς κυβερνώσης πάντα. μετε- 
κόσμησε δὲ καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίων ἐφήβους ἐς τὸ νῦν 
σχῆμα χλαμύδας πρῶτος ἀμφιέσας λευχάς, τέως γὰρ 
δὴ μελαίνας ἐνημμένοι τὰς ἐχκλησίας περιεκάϑηντο 
καὶ τὰς πομπὰς ἔπεμπον πενθούντων δημοσίᾳ τῶν 
᾿“ϑηναίων τὸν κήρυκα τὸν Κοπρέα. ὃν αὐτοὶ ἀπέκ- 
τειναν τοὺς Ἡρακλείδας τοῦ βωμοῦ ἀποσπῶντα. 

ὅ1 ἀνέϑηκε δὲ Ἡρώδης ᾿ἀϑηναίοις καὶ τὸ ἐπὶ ἹΡηγίλλῃ 
ϑέατρον κέδρου ξυνϑεὶς τὸν ὄροφον. ἡ δὲ ὕλη καὶ ἐν 
ἀγαλματοποιίαις σπουδαία᾽ δύο μὲν δὴ ταῦτα ᾿4ϑή- 
νησιν, ἃ οὐχ ἑτέρωϑι τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις, ἀξιούσϑω δὲ 
λόγου καὶ τὸ ὑπωρόφιον ϑέατρον, ὃ ἐδείματο Κοριν- 
ϑίοις, παρὰ πολὺ μὲν τοῦ ᾿4ϑήνησιν. ἐν ὀλίγοις δὲ 
τῶν παρ᾽ ἄλλοις ἐπαινουμένων, καὶ τὰ ᾿Ισϑμοῖ ἀγάλ- : 
ματα ὅ τε τοῦ ᾿Ισϑμίου κολοσσὸς καὶ ὁ τῆς ᾽'άμφι- 

" Α πεῖνα τ Ὦ ἰὸν» κ Ἂν ἐν ςνκ 

τρίτης καὶ τὰ ἄλλα, ὧν τὸ ἱερὸν ἐνέπλησεν, οὐδὲ 

τὸν τοῦ Μελικέρτου παρελθὼν δελφῖνα. ἀνέϑηκε 
δὲ χαὶ τῷ Πυϑίῳ τὸ Πυϑοῖ στάδιον καὶ τῷ Διὶ τὸ 
2 ν.. 3 ΄ “ ῳ " » " 
ἕν τῇ Ολυμπία ὕδωρ. Θετταλοῖς τε καὶ τοῖς περὶ 

ΜΜηλιακὸν κόλπον Ἕλλησι τὰς ἐν Θερμοπύλαις 
κολυμβήϑρας τοῖς νοσοῦσι παιωνίους. ὥκισε δὲ καὶ 

[2 

ΌΘ οι 

9 ΒΥ 
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τὸ ἐν τῇ Ἠπείρῳ Ὡρικὸν ὑποδεδωκὸς ἤδη καὶ τὸ ἐν 
τῇ Ἰταλίᾳ Κανύσιον ἡμερώσας ὕδατι μάλα τούτου 
δεόμενον, ὥνησε δὲ καὶ τὰς ἐν Εὐβοίᾳ καὶ Πελο- 

1 ποννήσῳ καὶ Βοιωτίᾳ πόλεις ἄλλο ἄλλην. καὶ τοσοῦ- 
ὅτος ὧν ἐν μεγαλουργίᾳ μέγα οὐδὲν εἰργάσϑαι ὥετο, 
ἐπεὶ μὴ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἔτεμεν, λαμπρὸν ἡγούμενος 
ἤπειρον ἀποτεμεῖν καὶ πελάγη ξυνάψαι διττὰ καὶ 
(ἐς) περίπλουν σταδίων ἕξ καὶ εἴκοσι ϑαλάττης 
ξυνελεῖν μήκη. καὶ τούτου ἤρα μέν, οὐκ ἐθάρρει δὲ 

τὸ αὐτὸ αἰτεῖν ἐκ βασιλέως. ὡς μὴ διαβληϑείη διανοίας 
δοκῶν ἅπτεσθαι, ἣ μηδὲ Νέρων ἤρκεσεν. ἐξελάλησε 
δὲ αὐτὸ ὧδε" ὡς γὰρ ἐγὼ Κτησιδήμου τοῦ ᾿4ϑηναίου δῦ3 
ἤκουον, ἤλαυνε μὲν τὴν ἐπὶ Κορίνϑου ὁ Ἡρώδης 
ξυγκαϑημένου τοῦ Κτησιδήμου. γενόμενος δὲ κατὰ 

1 τὸν Ισϑμὸν... Πόσειδον." εἶπεν βούλομαι μέν. ξυγ- 
χωρήσει δὲ οὐδείς.“ ϑαυμάσας οὖν ὁ Κτησίδημος 
τὸ εἰρημένον ἤρετο αὐτὸν τὴν αἰτίαν τοῦ λόγου. καὶ 
ὁ Ἡρώδης .. ἐγὼ“ ἔφη ,.πολὺν χρόνον ἀγωνίζξομαι 
σημεῖον ὑπολείπεσϑαι τοῖς μετ᾽ ἐμὲ ἀνθρώποις δια- 

30 νοίας δηλούσης ἄνδρα καὶ οὔπω δοχῶ μοι τῆς δόξης 
ταύτης τυγχάνειν.“ ὁ μὲν δὴ Κτησίδημος ἐπαίνους 
διήει τῶν τε λόγων αὐτοῦ καὶ τῶν ἔργων ὡς οὐκ 
ἐχόντων ὑπερβολὴν ἑτέρῳ, ὁ δὲ ᾿πΠρώδης .. φϑαρτὰ ““ 
ἔφη ..λέγεις ταῦτα, καὶ γάρ ἐστι χρόνῳ ἁλωτά,. καὶ 

3 τοὺς λόγους ἡμῶν τοιχωρυχοῦσιν ἕτεροι ὁ μὲν τὸ 
μεμφόμενος. ὁ δὲ τό. ἡ δὲ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ τομὴ ἔργον 
ἀϑάνατον καὶ ἀπιστούμενον τῇ φύσει, δοκεῖ γάρ μοι 
τὸ ῥῆξαι τὸν ᾿Ισϑμὸν Ποσειδῶνος δεῖσϑαι ἢ ἀνδρός." 

Π Ὃν (6) ἐκάλουν οἱ πολλοὶ Ἡρώδου Ἡρακλέα, 
80 νεανίας οὗτος ἦν ἕν ὑπήνῃ πρώτῃ Κελτῷ μεγάλῳ 

ἴσος καὶ ἐς ὀκτὼ πόδας τὸ μέγεϑος. διαγράφει δὲ 
αὐτὸν ὁ Ἡρώδης ἐν μιᾷ τῶν πρὸς τὸν ᾿Ιουλιανὸν 
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ΨΨ ὐ  υψιν ἢ 

-» -» - 3 

ἐπιστολῶν. κομᾶν τε ξυμμέτρως καὶ τῶν ὀφρύων 
3 τ λασίως ἔχειν, ἃς καὶ ξυμβάλλειν ἀλλήλαις οἷον μίαν, 

ὡξ - 3 ’ , 

χαροπήν τε ἀκτῖνα ἐκ τῶν ὀμμάτων ἐκδίδοσθαι παρε- 
ἊΝ » ιν “΄“»᾿5, 

χομένην τι ορμῆς ϑος καὶ γρυπὸν εἶναι καὶ εὐτρα- 
φῶς ἔχοντα τοῦ αὐχένος. τουτὶ δὲ ἐκ πόνων ἥκειν 

᾽ - -" Ἢ ΄ὕ ᾿- ᾿Ὶ 3 ῳ Α ’ 

αὐτῷ μᾶλλον ἢ σίτου. εἶναι δὲ αὐτῷ καὶ στέρνα 
εὐπαγῆ καὶ ξὺν ὥρα κατεσκληκότα, καὶ χνήμην 

᾿ μιχρὸν ἐς τὰ ἔξω κυρτουμένην καὶ παρέχουσαν τῇ 
ὅδ βάσει τὸ εὖ βεβηκέναι. ἐνῆφϑαι δὲ αὐτὸν καὶ δορὰς 

λύκων. ῥαπτὸν ἔσϑημα, ἄϑλους τὲ ποιεῖσϑαι τοὺς 
-Ὁ - - , 

ἀγρίους τῶν συῶν καὶ τοὺς ϑῶας καὶ τοὺς λύκους 

χαὶ τῶν ταύρων τοὺς ὑβρίξοντας. καὶ ὠτειλὰς δὲ 
δεικνύναι τούτων τῶν ἀγώνων. γενέσϑαι δὲ τὸν 
τ , - ρ ᾿ -“ ᾽ - ΄ 

Ἡρακλέα τοῦτον οἱ μὲν γηγενῆ φασιν ἐν τῷ Βοιωτίῳ 
δήμῳ, Ἡρώδης δὲ ἀκοῦσαι λέγοντός φησιν. ὡς μή ημῷ, πρῶθης ἀπολο ς 5 φήσυν, ὡς μητηρ 

Α 3 "» ’ Ἀ ,ὔ “ 3 μὲν αὐτῷ γένοιτο γυνὴ [βουκόλος] οὕτω τι ἐπερρω- 
ς Σ ν τ Ἁ 

μένη, ὡς βουχολεῖν, πατὴρ δὲ Μαραϑών, οὗ τὸ ἐν 
-» 2 “ 4,ν6 ᾽, , 

“Μαραϑῶνι ἄγαλμα. ἔστι δὲ ἥρως γεωργός. ἤρετό τὲ 
᾿ « , » ς ς ΄ , ιν Ἢ ΄ 

τὸν Πραχλέα τοῦτον ὁ Ἡρώδης. εἰ καὶ ἀϑάνατος 
" ς »»Ἥ ζ εἴη. ὁ δὲ. ϑνητοῦ“ ἔφη ««μακροημερώτερος.““ ἤρετο 
3 Ἁ οὖ -Ρτ (ς ᾿ 

αὐτὸν καὶ ὅ τι σιτοῖτο. ὁ δὲ .. γαλαχτοφαγῶ ““ ἔφη 
" - ΄ ΄ ν ᾿ 

τον πλείω τοῦ χρόνου καί μὲ βόσχουσιν αἷγές τε 
" ’ -“ "ν - 

καὶ ποιμένες τῶν τε βοῶν καὶ τῶν ἵππων αἷ τοκάδες. 

ἐκδίδοται δέ τι καὶ ϑηλῆς ὄνων γάλα εὔποτόν τε καὶ 
κοῦφον, ἐπειδὰν δὲ ἀλφίτοις προσβάλλω, δέκα 

τΆ Ζ " ’ ΄ ᾿ - σιτοῦμαι χοίνικας. καὶ ξυμφέρουσί μοι τὸν ἔρανον 
“Ά ᾿ ΄, κ᾿ ΄ 

τουτον γεωργοὶ Μαραϑωνιοί τὲ καὶ Βοιώτιοι. οἵ μὲ 
τ ᾽ ΄ ᾿ ΄ 

καὶ Ζ2γαϑίωνα ἐπονομάξουσιν, ἐπειδὴ καὶ εὐξύμβολος 
ὙὝΞΒΕ πῇ ΞΞ 

αὐτοῖς φαίνομαι.“ . τὴν δὲ δὴ γλώτταν“" ἔφη ὁ 
5 Ἡρώδης »ςπῶς ἐπαιδεύϑης ον ὑπὸ τίνων ; οὐ γάρ 

μοι τῶν ἀπαιδεύτων φαίνῃ.“ καὶ ὁ ᾿4γαϑίων οὗ 

μεσογεία““ ἔφη .. τῆς ᾿Αττικῆς ἀγαϑὸν διδασκαλεῖον 

3 
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ἀνδρὶ βουλομένῳ διαλέγεσϑαι, οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ 
ἄστει ᾿Αϑηναῖοι μισϑοῦ δεχόμενοι Θράκια καὶ Πον- 
τικὰ μειράκια καὶ ἐξ ἄλλων ἐϑνῶν βαρβάρων ξυνερ- 
ρουηκότα παραφϑείρονται παρ᾽ αὐτῶν τὴν φωνὴν 

" μᾶλλον ἢ ξυμβάλλονταί τι αὐτοῖς ἐς εὐγλωττίαν. ἡ 
μεσογεία δὲ ἄμικτος βαρβάροις οὖσα ὑγιαίνει αὐτοῖς 
ἡ φωνὴ καὶ ἡ γλῶττα τὴν ἄκραν ᾿4τϑίδα ἀποψάλλει."“ 
““ Ππανηγύρει δὲ“ ἦ δ᾽ ὁ Ἡρώδης ..παρέτυχες ““; καὶ 
ὁ ̓ 4γαϑίων ..τῇ γε Πυϑοῖ“" ἔφη .. οὐκ ἐπιμιγνὺς τῷ 

10 ὁμέλῳ, ἀλλ᾽ ἐκ περιωπῆς τοῦ Παρνασοῦ ἀκούων τῶν 
τῆς μουσικῆς ἀγωνιστῶν. ὅτε Παμμένης ἐπὶ τραγῳ- 
δέᾳ ἐθαυμασϑη. καί μοι ἔδοξαν οἱ σοφοὶ Ἕλληνες δὅδ4 
οὐ χρηστὸν πρᾶγμα ἐργάζεσθαι τὰ τῶν Πελοπιδῶν 
καὶ τὰ τῶν “αβδακιδῶν κακὰ ξὺν ἡδονῇ ἀκούοντες, 

1 ξύμβουλοι γὰρ σχετλίων ἔργων μῦϑοι μὴ ἀπιστού- 
μενοι.“ φιλοσοφοῦντα δὲ αὐτὸν ἰδὼν ὁ Ἡρώδης 
ἤρετο καὶ περὶ τῆς γυμνικῆς ἀγωνίας ὅπως γιγνώ- 
κοι, καὶ ὃς ..ἐκείνων““ ἔφη ..καταγελῶ μᾶλλον ὁρῶν 
τοὺς ἀνθρώπους διαγωνιζομένους ἀλλήλοις παγκρά- 

0 τιον καὶ πυγμὴν καὶ δρόμον καὶ πάλην καὶ στεφα- 
νουμένους ὑπὲρ τούτου στεφανούσϑω δὲ ὁ μὲν 
δρομικὸς ἀϑλητὴς ἔλαφον παρελϑὼν ἢ ἵππον, ὁ δὲ 
τὰ βαρύτερα ἀσκῶν ταύρῳ συμπλακεὶς ἢ ἄρκτῳ, ὃ. 
ἐγὼ ὁσημέραι πράττω μέγαν ἄϑλον ἀφῃρημένης μοι 

"5 τῆς τύχης. ἐπεὶ μηκέτι βόσκει λέοντας ᾿Δκαρνανία.““ 
ἀγασϑεὶς οὖν ὁ Ἡρώδης ἐδεῖτο αὐτοῦ ξυσσιτῆσαί οἵ. 

89. χαὶ ὁ ̓ “γαϑίων .. αὔριον ““ ἔφη .. ἀφίξομαί σοι κατὰ 
μεσημβρίαν ἐς τὸ τοῦ Κανώβου ἵερον. ἔστω δέ σοι 
κρατὴρ ὁ μέγιστος τῶν ἐν τῷ ἱερῷ γάλακτος πλέως, 

8. ὃ μὴ γυνὴ ἤμελξεν.“ καὶ ἀφέκετο μὲν ἐς τὴν 
ὑστεραίαν καϑ᾿ ὃν ὡμολόγησε καιρόν. τὴν δὲ ῥῖνα 
ἐρείσας ἐς τὸν κρατῆρα ..οὐ καϑαρὸν““ ἔφη ..τὸ γάλα, 
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προσβάλλει γάρ μὲ χεὶρ γυναικός.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα 
ἀπῆλϑε μὴ ἐπισπασάμενος τοῦ γάλακτος. ἐπιστήσας 
οὖν ὁ Ἡρώδης τῷ περὶ τῆς γυναικὸς λόγῳ ἔπεμψεν 
ἐς τὰ ἐπαύλια τοὺς ἐπισκεψομένους τἀληϑές. καὶ 
μαϑῶὼν αὐτὸ οὕτως ἔχον ξυνῆκεν, ὡς δαιμονία φύσις δ 
εἴη περὶ τὸν ἄνδρα. 

Οἱ δὲ ποιούμενοι κατηγορίαν τῶν Ἡρώδου χει- ΥἹΙ 
ρῶν ὡς ἐπενεχϑεισῶν ᾿ἀντωνίνῳ ἐν τῇ Ἴδη τῷ ὄρει 
κατὰ χρόνους. οὖς ὁ μὲν τῶν ἐλευϑέρων πόλεων. ὁ δὲ 
πασῶν τῶν κατὰ τὴν ᾿4σίαν ἦρχον, ἠγνοηκέναι μοι τὸ 

δῦ δοκοῦσι τὸν “]ημοστράτου πρὸς τὸν Ἡρώδην ἀγῶνα, 
ἐν ᾧ πλεῖστα διαβάλλων αὐτὸν οὐδαμοῦ τῆς παροινίας 
ταύτης ἐπεμνήσϑη. ἐπεὶ μηδὲ ἐγένετο. ὠϑισμὸς μὲν 
γάρ τις αὐτοῖς ξυνέπεσεν, ὡς ἐν δυσχωρία καὶ 
στενοῖς, αἷ δὲ χεῖρες οὐδὲν παρηνόμησαν, ὥστε 15 
οὐκ ἂν παρῆκεν ὁ Ζημόστρατος διελθεῖν αὐτὰ ἐν 
τῇ πρὸς τὸν Ἡρώδην δίκῃ πικρῶς οὕτω καϑαψά- 
μένος τοῦ ἀνδρός, ὡς διαβάλλειν αὐτοῦ καὶ τὰ 
ἐπαινούμενα. 

Ἦλϑεν ἐπὶ τὸν Ἡρώδην καὶ φόνου δίκη ὧδε 
ξυντεϑεῖσα᾽ κύειν μὲν αὐτῷ τὴν γυναῖκα Ῥήγιλλαν 
ὄγδοόν που μῆνα, τὸν δὲ Ἡρώδην οὐχ ὑπὲρ μεγάλων 
᾿Δλκιμέδοντι ἀπελευϑέρῳ προστάξαι τυπτῆσαι αὐτήν. 
πληγεῖσαν δὲ ἐς τὴν γαστέρα τὴν γυναῖκα ἀποθανεῖν 
ἐν ὠμῷ τῷ τόκῳ. ἐπὶ τούτοις ὡς ἀληϑέσι γράφεται : 
αὐτὸν φόνου Βραδούας ὁ τῆς Ῥηγίλλης ἀδελφὸς 
εὐδοκιμώτατος ὧν ἐν ὑπάτοις καὶ τὸ ξύμβολον τῆς 
εὐγενείας περιηρτημένος τῷ ὑποδήματι, τοῦτο δέ 

ἐστιν ἐπισφύριον ἐλεφάντινον μηνοειδές, καὶ παρελ-- 
ϑὼν ἐς τὸ Ῥωμαίων βουλευτήριον πιϑανὸν μὲν 80 
οὐδὲν διήει περὶ τῆς αἰτίας, ἣν ἐπῆγεν. ἑαυτοῦ δὲ 
ἔπαινον ἐμακρηγόρει περὶ τοῦ γένους, ὅϑεν ἐπισκώ- 

Ὁῷ οι 



ΠΈΚΟς ΡΝ 

θ4 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ [Ρ. 340. 

3 ει , " 

πτῶν αὐτὸν ὁ Πρώδης ..σὺ“ ἔφη ..τὴν εὐγένειαν ἐν 
Φ: 2 Ξι - τοῖς ἀστραγάλοις ἔχεις.“ μεγαλαυχουμένου δὲ τοῦ 

΄ » - ΄ κατηγόρου καὶ ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ μιᾶς τῶν ἐν ᾿Ιταλία 
᾿ " ᾿ ς ς ἧς, Ὁ τ λτ 

πολεῶν μᾶλα γενναίως ὁ Ηρωώδης ..κἀγω“ ἔφη 
5 »ςῳπολλὰ τοιαῦτα περὶ ἐμαυτοῦ διηειν ἄν, εἰ ἐν ἁπάσῃ 558 
τῇ γῇ ἐκρινόμην.““ ξυνήρατο δὲ αὐτῷ τῆς ἀπολογίας 

-“ ν » 

πρῶτον μὲν τὸ μηδὲν προστάξαι τοιοῦτον ἐπὶ τὴν 
ς " Χ ς » » 

Ῥήγιλλαν. ἔπειτα τὸ ὑπερπενθῆσαι ἀποθανοῦσαν᾽ 
4 Ἁ Ἁ » 3 

διεβάλλετο μὲν γὰρ καὶ ταῦτα ὡς πλάσμα, ἀλλ᾽ ὅμως 
κι Σ , ἀν 15, ΠΗ Ὑ  τὰ 

10 τἀληϑὲς ἴσχυεν. οὐ γὰρ ποτὲ οὔτ᾽ ἂν ϑέατρον αὐτῇ 

ἀναϑεῖναι τοιοῦτον. οὔτ᾽ ἂν δευτέραν κλήρωσιν τῆς 
ς ΄ -»" » - 

ὑπάτου ἀρχῆς ἐπ᾽ αὐτῇ ἀναβαλέσϑαι μὴ καϑαρῶς 
ἔχοντα τῆς αἰτίας. οὔτ᾽ ἂν τὸν κόσμον αὐτῆς ἐς τὸ 
5." 5 Η . ᾿ 2 -Ξ , ΄ 
ἐν Ἐλευσῖνι ἱερὸν ἀναϑεῖναι φέροντα φόνῳ μεμια- 

15 σμένον. τουτὶ γὰρ τιμωροὺς τοῦ φόνου ποιοῦντος 
Ας ᾿ ᾿ -" μ᾿: ἰ ἐπ ἢ " , 
ἣν τὰς ϑεὰς μᾶλλον ἡ ξυγγνώμονας. ὁ δὲ καὶ τὸ 

σχῆμα τῆς οἰκίας ἐπ᾿ αὐτῇ ὑπήλλαξε μελαίνων τὰ 
τῶν οἴκων ἄνθη παραπετάσμασι καὶ χρώμασι καὶ 

΄, , : ᾿ τῇ ἈδΡ Μ τ ΄ " , ἌΨΑ 
ἐδ Δεσβίῳ --- μετ - ο λίϑος καὺ μέλας 

ε , 0 ὑπὲρ ὧν λέγεται καὶ Δούκιος ἀνὴρ σοφὸς ἐς ξυμ- 
, -- ς ΄ ΄ ε ΕῚ ᾿" 

βουλίαν τῷ Ἡρωδῃ καϑιστάμενος. ὡς οὐκ ἔπειϑε 
Ὡς “ Ἁ -" »» ἃ κ “- 

0 μεταβαλεῖν αὐτὸν διασκῶψαι. ἄξιον δὲ μηδὲ τοῦτο 
ς΄ παρελϑεῖν λόγου παρὰ τοῖς σπουδαίοις ἀξιούμενον᾽ 

λας Ὁ “ Εν ΕΣ 3 ἘΞ 
ἦν μὲν γὰρ ἐν τοῖς φανεροῖς σπουδαῖος ὁ ἀνὴρ οὗτος, 

΄ Ὁ 3 5 Μουσωνίῳ δὲ τῷ Τυρίῳ προσφιλοσοφήσας εὐσκόπως 
εἶχε τῶν ἀποκρίσεων καὶ τὸ ἐπίχαρι σὺν καιρῷ 
ἐπετήδευεν. ἐπιτηδειότατος δὲ ὧν τῷ Ἡρώδῃ παρῆν 
αὐτῷ πονήρως διατιϑεμένῳ τὸ πένϑος καὶ ἐνουϑἕτει 

“: ; 5 τ ᾽ τὰ 
τοιαῦτα λέγων᾽ ..ὦ Ἡρώδη. πᾶν τὸ ἀποχρῶν μεσό- 551 

δοτητι ὥρισται, καὶ ὑπὲρ τούτου πολλὰ μὲν ἤκουσα . 
Μουσωνίου διαλεγομένου. πολλὰ δὲ αὐτὸς διείλεγ- 
μαι, καὶ σοῦ δὲ ἠκροώμην ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐπαινοῦντος 



“τ: 
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αὐτὸ πρὸς τοὺς Ἕλληνας. ὅτε δὴ καὶ τοὺς ποταμοὺς 

ἐκέλευες μέσους τῆς ὄχϑης δεῖν. ἀλλὰ μὴν νῦν 
ποῦ ταῦτα; σεαυτοῦ γὰρ ἐκπεσὼν ἄξια τοῦ πενϑεῖ- 
σϑαι πράττεις περὶ τῇ δόξῃ κινδυνεύων ““ καὶ πλείω 

ΠῚ 3 ΄ ’, ᾽ ᾿ 

ἕτερα. ὡς δὲ οὐκ ἔπειϑεν, ἀπῇει δυσχεράνας. ἰδὼν 5 
δὲ παῖδας ἐν κρήνῃ τινὶ τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν ῥαφα- 
νῖδας πλύνοντας ἤρετο αὐτούς. ὅτου εἴη τὸ δεῖπνον. 
οἱ δὲ ἔφασαν Ἡρώδῃ εὐτρεπίξειν αὐτὸ. καὶ ὁ 
“ούκιος »»ἀδικεῖτ, ἔφη. Ῥήγιλλαν Ἡφώδης λευκὰς 
ῥαφανῖδας σιτούμενος ἐν μελαίνῃ οἰκίᾳ.“ ταῦτα ὡς 
ἤκουσεν ἐσαγγελϑέντα ὁ Ἡρώδης ἀφεῖλε τὴν ἀχλὺν 

τῆς οἰχίας. ὡς μὴ ἄϑυρμα γένοιτο ἀνδρῶν σπουδαίων. 
“Μουκίου τούτου κἀκεῖνο ϑαυμάσιον᾽ ἐσπούδαζε μὲν 
ὁ αὐτοκράτωρ Μάρκος περὶ Σέξτον τὸν ἐκ Βοιωτίας 
φιλόσοφον, ϑαμίξζων αὐτῷ καὶ φοιτῶν ἐπὶ ϑύρας. 
ἄρτι δὲ ἥκων ἐς τὴν Ῥώμην ὁ Λούκιος ἤρετο τὸν 
αὐτοχράτορα προιόντα, ποῖ βαδίξοι καὶ ἐφ᾽ ὅ τι. καὶ 
ὁ Μάρκος .«καλὸν΄΄ ἔφη ..«καὶ γηράσκοντι τὸ μανϑά- 
νειν" εἶμι δὴ πρὸς Σέξτον τὸν φιλόσοφον μαϑησό- 
μένος, ἃ οὔπω οἶδα.“ καὶ ὁ Λούκιος ἐξάρας τὴν 
χεῖρα ἐς τὸν οὐρανὸν... ὦ Ζεῦ.“ ἔφη .. ὁ Ῥωμαίων 
βασιλεὺς γηράσκων ἤδη δέλτον ἐξαψάμενος ἐς διδασ- 
κάλου φοιτᾷ, ὁ δὲ ἐμὸς βασιλεὺς ᾿4λέξανδρος δύο 
καὶ τριάκοντα ἐτῶν ἀπέϑανεν.“ ἀπόχρη καὶ τὰ 
εἰρημένα δεῖξαι τὴν ἰδέαν. ἣν ἐφιλοσόφει Πούκιος, 
ἱκανὰ γάρ που ταῦτα δηλῶσαι τὸν ἄνδρα, καϑάπερ 
τὸν ἀνϑοσμίαν τὸ γεῦμα. 

Τὸ μὲν δὴ ἐπὶ Ῥηγίλλῃ πένϑος ὧδε ἐσβέσϑη, 
τὸ δὲ ἐπὶ Παναϑηναίδι τῇ ϑυγατρὶ ᾿4ϑηναῖοι ἐπράυ-- 
ναν ἐν ἄστει τε αὐτὴν ϑάψαντες καὶ ψηφισάμενοι 

δὅ8 τὴν ἡμέραν, ἐφ᾽ ἧς ἀπέϑανεν, ἐξαιρεῖν τοῦ ἔτους. 
ἀποθανούσης δὲ αὐτῷ καὶ τῆς ἄλλης ϑυγατρός. ἣν 

ῬΒΙοβίσζαίΐαξ οἅ. ΚΑΥΒΟΓ. ΤΙ, ὅ 

90 
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᾿Ελπινίκην ὠνόμαζεν, ἔκειτο μὲν ἐν τῷ δαπέδῳ τὴν 
γῆν παίων καὶ βοῶν ..τί σοι. ϑύγατερ, καϑαγίσω; 

τί σοι ξυνϑάψω:“ παρατυχὼν δὲ αὐτῷ Σέξτος ὁ 
φιλόσοφος .«μεγάλα“ ἔφη ..τῇ ϑυγατρὶ δώσεις ἐγκρα-- 

δ τῶς αὐτὴν πενθήσας.““ ἐπένϑει δὲ ταῖς ὑπερβολαῖς 
ταύταις τὰς ϑυγατέρας,. ἐπειδὴ ᾿Αττικὸν τὸν υἱὸν ἐν 

᾿ὀργῇ εἶχεν. διεβέβλητο δὲ πρὸς αὐτὸν ὡς ἠλιϑιώδη 
καὶ δυσγράμματον καὶ παχὺν τὴν μνήμην᾽ τὰ γοῦν 
πρῶτα γράμματα παραλαβεῖν μὴ δυνηϑέντος ἦλϑεν 

10 ἐς ἐπίνοιαν τῷ Ἡρώδῃ ξυντρέφειν αὐτῷ τέτταρας 
παῖδας καὶ εἴκοσιν ἰσήλικας ὠνομασμένους ἀπὸ τῶν 
γραμμάτων, ἵνα ἐν τοῖς τῶν παίδων ὀνόμασι τὰ 

1. γράμματα ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ μελετῷτο. ἑώρα δὲ 
αὐτὸν καὶ μεϑυστικὸν καὶ ἀνοήτως ἐρῶντα, ὅϑεν 

18 ξῶν μὲν ἐπεχρησμῴώδει τῇ ἑαυτοῦ οὐσίᾳ ἐκεῖνο τὸ 
ἔπος " 

οοεἷς δ᾽ ἔτι που μωρὸς καταλείπεται εὐρέι οἴκῳ .““ 

τελευτῶν δὲ τὰ μὲν μητρῷα αὐτῷ ἀπέδωκεν, ἐς 
ἑτέρους δὲ κληρονόμους τὸν ἑαυτοῦ οἶκον μετέστη- 

0 σεν. ἀλλ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἀπάνϑρωπα ἐδόκει ταῦτα οὐκ 
ἐνθυμουμένοις τὸν ᾿Δχιλλέα καὶ τὸν Πολυδεύκην καὶ 
τὸν Μέμνονα, οὗς ἴσα γνησίοις ἐπένϑησε τροφίμους 
ὄντας, ἐπειδὴ καλοὶ μάλιστα καὶ ἀγαϑοὶ ἦσαν γεν- 
ναῖοί τε καὶ φιλομαϑεῖς καὶ τῇ παρ᾽ αὐτῷ τροφῇ 

5 πρέποντες. εἰκόνας γοῦν ἀνετίϑει σφῶν ϑηρώντων 
καὶ τεϑηρακότων καὶ ϑηρασόντων τὰς μὲν ἐν δρυ- 589 
μοῖς, τὰς δὲ ἐπ᾽ ἀγροῖς, τὰς δὲ πρὸς πηγαῖς, τὰς δὲ 
ὑπὸ σκιαῖς πλατάνων, οὐκ ἀφανῶς, ἀλλὰ ξὺν ἀραῖς 
τοῦ περικόψοντος ῇ κινήσοντος, οὖς οὐκ ἂν ἐπὶ 

80 τοσοῦτον ἦφεν. εἰ μὴ ἐπαίνων ἀξίους ἐγίγνωσκεν. 
Κυνδιλέων δέ, ὁπότε ρχον τῆς Ἑλλάδος, αἰτιωμένων 
αὐτὸν ἐπὶ ταῖς τῶν μειρακίων τούτων εἰκόσιν ὡς 
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περιτταῖς ..τέ δὲ ὑμῖν“ ἔφη .. διενήνοχεν, εἰ ἐγὼ 
τοῖς ἐμοῖς ἐμπαίξω λιϑαρίοις “ὁ 

Ἦρξε δὲ αὐτῷ τῆς πρὸς τοὺς Κυντιλίους διαφο- 

ρᾶς. ὡς μὲν οἱ πολλοί φασι. Πυϑικὴ πανήγυρις, 
ἐπειδὴ ἑτεροδόξως τῆς μουσικῆς ἠκροῶντο, ὡς δὲ 
ἔνιοι. τὰ παισϑέντα περὶ αὐτῶν Ἡρώδῃ πρὸς 
Μάρκον" ὁρῶν γὰρ αὐτοὺς Τρῶας μέν. μεγάλων δὲ 
ἀξιουμένους παρὰ τοῦ βασιλέως .. ἐγὼ“ ἔφη .. καὶ 
τὸν Δία μέμφομαι τὸν Ὁμηρικόν, ὅτι τοὺς Τρῶας 
φιλεῖ.“ ἡ δὲ ἀληϑεστέρα αἰτία ἥδε᾽ τῶ ἄνδρε τούτω, 
ὁπότε ἄμφω τῆς Ἑλλάδος ἠρχέτην, καλέσαντες ἐς 
τὴν ἐκκλησίαν ̓ Αϑηναῖοι φωνὰς ἀφῆκαν τυραννου- 
μένων πρὸς τὸν Ἡρώδην ἀποσημαίνοντες καὶ δεό- 
μενοι ἐπὶ πᾶσιν ἐς τὰ βασίλεια ὦτα παραπεμφϑῆναι 
τὰ εἰρημένα. τῶν δὲ Κυντιλέων παϑόντων τι πρὸς 
τὸν δῆμον καὶ ξὺν ὁρμῇ ἀναπεμψάντων ἃ ἤκουσαν. 
ἐπιβουλεύεσϑαι παρ᾽ αὐτῶν ὁ Ἡρώδης ἔφασκεν ὡς 
ἀναϑολούντων ἐπ᾽ αὐτὸν τοὺς ᾿Αϑηναίους. μετ᾽ 
ἐκείνην γὰρ τὴν ἐκκλησίαν Ζημόστρατοι ἀνέφυσαν 
καὶ Πραξαγόραι καὶ Μαμερτῖνοι καὶ ἕτεροι πλείους 
ἐς τὸ ἀντίξοον τῷ Ἡρώδῃ -πολιτεύοντες. γραψά- 

ὅ60 μενος δὲ αὐτοὺς Ἡρώδης ὡς ἐπισυνιστάντας αὐτῷ 

τὸν δῆμον ἥγεν ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν, οὗ δὲ ὑπεξῆλϑον 
ἀφανῶς παρὰ τὸν αὐτοκράτορα Μάρκον. ϑαρροῦντες 

τῇ τε φύσει τοῦ βασιλέως δημοτικωτέρᾳ οὔσῃ καὶ 
τῷ καιρῷ" ὧν γὰρ ὑπώπτευσε “ούκιον κοινωνὸν 
αὐτῷ τῆς ἀρχῆς γενόμενον. οὐδὲ τὸν Ἡρώδην ἠφέει 
τοῦ μὴ οὐ ξυμμετέχειν αὐτῷ. ὁ μὲν δὴ αὐτοκράτωρ 
ἐκάϑητο ἐς τὰ Παιόνια ἔϑνη ὁρμητηρίῳ τῶ Σιρμέῳ 
χρώμενος. πκατέλυον δὲ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Ζημόστρα- 
τον περὶ τὰ βασίλεια, παρέχοντος αὐτοῖς ἀγορὰν 
τοῦ Μάρκου καὶ ϑαμὰ ἐρωτῶντος, εἴ του δέοιντο. 

δ 

οι 

80 
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φιλανϑρώπως δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔχειν αὐτός τε ἑαυτὸν 

ἐπεπείκει καὶ τῇ γυναικὶ ἐπέπειστο καὶ τῷ ϑυγατρίῳ 
ψελλιξομένῳ ἔτι, τοῦτο γὰρ μάλιστα ξὺν πολλοῖς 
ϑωπεύμασι περιπῖπτον τοῖς γόνασι τοῦ πατρὸς 

5. ἐδεῖτο σῶσαί οἱ τοὺς ᾿Αϑηναίους. ὁ δὲ Ἡρώδης ἐν 
προαστείῳ ἐσκήνου, ἐν ὦ πύργοι ἑξῳκοδόμηντο 
καὶ ἡμιπύργια, καὶ δὴ ξυναπεδήμουν αὐτῷ καὶ 
δίδυμοι κόραι πρὸς ἀκμῇ γάμων ϑαυμαξόμεναι ἐπὶ 
τῷ εἴδει. ἃς ἐκνηπιώσας ὁ Ἡρώδης οἰνοχόους ἑαυτῷ 

1. χαὶ ὀψοποιοὺς ἐπεποίητο ϑυγάτρια ἐπονομάξων καὶ 
ὧδε ἀσπαζόμενος -᾿Αλκιμέδοντος μὲν δὴ αὗται 
ϑυγατέρες,. ὁ δὲ ᾿Δ4λκιμέδων ἀπελεύϑερος τοῦ 
Ἡρώδου --- καϑευδούσας δὲ αὐτὰς ἐν ἑνὶ τῶν 
πύργων. ὃς ἦν ἐχυρώτατος. σκηπτὸς ἐνεχϑεὶς νύκ- 

ιότῶρ ἀπέχτεινεν. ὑπὸ τούτου δὴ τοῦ πάϑους ἔκφρων 
ὁ Ἡρώδης ἐγένετο καὶ παρῆλθεν ἐς τὸ βασίλειον 
δικαστήριον οὔτε ἔννους καὶ ϑανάτου ἐρῶν. παρελ-- ὅδ: 
ϑῶὼν γὰρ καϑίστατο ἐς διαβολὰς τοῦ αὐτοκράτορος 
οὐδὲ σχηματίσας τὸν λόγον, ὡς εἰκὸς ἦν ἄνδρα 

50 γεγυμνασμένον τῆς τοιᾶσδε ἰδέας μεταχειρίσασϑαι 

τὴν ἑαυτοῦ χολήν, ἀλλ᾽ ἀπηγκωνισμένῃ τῇ γλώττῃ 
καὶ γυμνῇ διετείνετο λέγων ..ταῦτά μοι ἡ “Μουκέου 
ξενία, ὃν σύ μοι ἔπεμψας ὅϑεν δικάξεις, γυναικί μὲ 
καὶ τριετεῖ παιδίῳ καταχαριξόμενος.““ Βασσαίου δὲ 

26 τοῦ πεπιστευμένου τὸ ξίφος ϑάνατον αὐτῷ φήσαντος 
ὁ Ἡρώδης ..«ὦ λῷστε“, ἔφη ..γέρων ὀλέγα φοβεῖται." 
ὁ μὲν οὖν Ἡρώδης ἀπῆλϑε τοῦ δικαστηρίου εἰπὼν 
ταῦτα καὶ μετέωρον καταλείψας πολὺ τοῦ ὕδατος. 
ἡμεῖς δὲ τῶν ἐπιδήλως τῷ Μάρκῳ φιλοσοφηϑέντων 

80 καὶ τὰ περὶ τὴν δίκην ταύτην ἡγώμεθα" οὐ γὰρ 
ξυνήγαγε τὰς ὀφρῦς. οὐδὲ ἔτρεψε τὸ ὄμμα, ὃ κἂν 
διαιτητής τις ἔπαϑεν., ἀλλ᾽ ἐπιστρέψας ἑαυτὸν ἐς 



΄ 
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τ “ ἐν} Ἐν 

τοὺς ᾿4ϑηναίους .. ἀπολογεῖσϑε““, ἔφη. ὦ ᾿4ϑηναῖοι. 
᾿ )] Ἁ -ΨΟ- Ὁ ΄ (ς δεν, ΄ 3 

εἰ καὶ μὴ ξυγχωρεῖ Ηφώδης. καὶ ἀκούων ἀπολο- 
γουμένων ἐπὶ πολλοῖς μὲν ἀφανῶς ἤλγησεν. ἀναγιγ- 

γωσκομένης δὲ αὐτῷ καὶ ᾿ἡϑηναίων ἐκκλησίας. ἐν ἡ 
ἐφαίνοντο χαϑαπτόμενοι τοῦ Ἡρώδου. ὡς τοὺς ἄρ- 

» Ν , ε , - - , 

χοντας τῆς Βλλάδος ὑποποιουμένου πολλῷ τῷ μέλιτι 

καί που καὶ βεβοηκότες ..ὦ πικροῦ μέλιτος“ καὶ 
πάλιν «-μψμακάριοι οὗ ἐν τῷ λοιμῷ ἀποϑνή- 

Ἐξ “ ᾽ ,᾿, Ἁ “ ,΄, “Ὁ ϑῆυΣ » 

σπκοντες“ οὕτως ἐσείσϑη τὴν καρδίαν ὑφ᾽ ὧν ἤκου- 
σεν. ὡς ἐς δάκρυα φανερὰ ὑπαχϑῆναι. τῆς δὲ τῶν 10 

᾿ϑηναίων ἀπολογίας ἐχούσης κατηγορίαν τοῦ τε 
Ἧ δ , -“ 3 λ 9: ’ὔ Ἁ 3 ᾿ ς “74 ς 

φώδου καὶ τῶν ἀπελευϑέρων τὴν ὀργὴν ὁ Μάρκος 
ΕῚ Ἁ “: ὧδ ς 

ἐς τοὺς ἀπελευϑέρους ἔτρεψε κολάσει χρησάμενος ὡς 
οἷόν τε ἐπιεικεῖ. οὕτω γὰρ αὐτὸς χαραχτηρίζξει τὴν 
. ὦ Κ- ΄ 3 ᾿ ’ - 
ἑαυτοῦ κρίσιν. μόνῳ δὲ ᾿Δλκιμέδοντι τὴν τιμωρίαν 15 
ἐπανῆκεν ἀποχρῶσαν εἶναί οἵ φήσας τὴν ἐπὶ τοῖς 
τέκνοις συμφοράν. ταῦτα μὲν δὴ ὧδε ἐφιλοσοφεῖτο 
τῷ Μάρκῳ. 

ὅ62 ᾿ἘΕπιγράφουσι δὲ ἔνιοι καὶ φυγὴν οὐ φυγόντι καί 
φασιν αὐτὸν οἰκῆσαι τὸ ἐν τῇ Ἠπείρῳ ᾿Ωρικόν. ὃ 
καὶ πολίσαι αὐτόν. ὡς εἴη δίαιτα ἐπιτηδεία τῷ 

΄ ς ιε , " Ἢ κ ’ ω 

σώματι. ὃ δὲ Ἡρώδης ῴκησε μὲν; πὸ «χωρίου τοῦτο 
΄ - 4 ΄ » ΄ 

νοσήσας ἐν αὐτῷ καὶ ϑύσας ἐχβατήρια τῆς νόσου. 
φυγεῖν δὲ οὔτε προσετάχϑη οὔτε ἔτλη. καὶ μάρτυρα 
τοῦ λόγου τούτου ποιήσομαι τὸν ϑεσπέσιον Μάρκον 35 

κ ᾿ ᾿ Σ » , “- Α ες ΄ 
μετὰ γὰρ τὰ ἐν τῇ Παιονίᾳ διῃτᾶτο μὲν ὁ Ἡρώδης 

αὐ 3 » ΄ -» ’ 

ἐν τῇ Αττικῇ περὶ τοὺς φιλτάτους ἑαυτῷ δήμους 
“Μαραϑῶνα καὶ Κηφισίαν ἐξηρτημένης αὐτοῦ τῆς 
πανταχόϑεν νεότητος. οἵ κατ᾽ ἔρωτα τῶν ἐκείνου 

΄ ΄ ΞΞ κ λόγων ἐφοίτων ᾿4ϑήναζξε. πεῖραν δὲ ποιούμενος. μὴ 80 
ῃ τ ἐϊ -» 

χαλεπὸς αὐτῷ εἴη διὰ τὰ ἐν τῷ δικαστηρίῳ πέμπει 
Ἁ 9 Ἁ Η " 9 3 ᾿ ἷ “ 2 3 

πρὸς αὕτον ἐπιστολὴν οὐκ ἀπολογίαν ἔχουσαν. ἀλλ 

[ΠῚ 

τῷ Ὁ 
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ἔγκλημα, ϑαυμάξειν γὰρ ἔφη, τοῦ χάριν οὐκέτι αὐτῷ 
ἐπιστέλλοι καίτοι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον ϑαμὰ οὕτω 
γράφων, ὡς καὶ τρεῖς γραμματοφόρους ἀφικέσϑαι ποτὲ 
παρ᾽ αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ κατὰ πόδας ἀλλήλων. καὶ ὁ 

5 αὐτοκράτωρ διὰ πλειόνων μὲν καὶ ὑπὲρ πλειόνων, 
ϑαυμάσιον δὲ ἦϑος ἐγκαταμέξας τοῖς γράμμασιν ἐπέ- 
στειλε πρὸς τὸν Ἡρώδην. ὧν ἐγὼ τὰ ξυντείνοντα 
ἐς τὸν παρόντα μοι λόγον ἐξελὼν τῆς ἐπιστολῆς 
δηλώσω᾽ τὸ μὲν δὴ προοίμιον τῶν ἐπεσταλμένων 

10. .χαῖρέ μοι, φίλε Ἡρώδη." διαλεχϑεὶς δὲ ὑπὲρ 
τῶν τοῦ πολέμου χειμαδέων, ἐν οἷς ἦν τότε, καὶ τὴν 
γυναῖκα ὀλοφυράμενος ἄρτι αὐτῷ τεϑνεῶσαν εἰπών 
τέ τι καὶ περὶ τῆς τοῦ σώματος ἀσϑενξίας ἐφεξῆς 
γράφει ..σοὶ δὲ ὑγιαίνειν τε εὔχομαι καὶ 

ιό περὶ ἐμοῦ ὡς εὔνου σοι διανοεῖσϑαι, μηδὲ 
ἡγεῖσϑαι ἀδικεῖσϑαι. εἰ καταφωφάσας 
τινὰς τῶν σῶν πλημμελοῦντας κολάσει ἐπ᾽ 

αὐτοὺς ἐχρ ἡσάμην ὡς οἷόν τε ἐπιεικεῖ. διὰ 
μὲν δὴ ταῦτα μή μοι ὀργίζου, εἰ δέτι λελύ- 

2 πηκά δε ἢ λυπῶ, ἀπαίέτησον παρ᾽ ἐμοῦ 568 
δέκας ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ἐν ἄστει ᾿Αϑηνᾶς ἐν 

μυστηρίοις. ηὐξάμην γάρ, ὁπότε ὁ πόλεμος 
μάλιστα ἐφλέγμαινε, καὶ μυηϑῆναι, εἴη δὲ 
καὶ σοῦ μυσταγωγοῦντος.““ τοιάδε ἡ ἀπολογία 

35 τοῦ άρκου καὶ οὕτω φιλάνϑρωπος καὶ ἐρρωμένη. τίς 
ἂν οὖν ποτε ἢ ὃν φυγῇ περιέβαλεν οὕτω προσεῖπεν 
ἢ τὸν ἄξιον οὕτω προσειρῆσϑαι φεύγειν προσέταξεν; 

Ι Ἔστι δέ τις λόγος, ὡς νεώτερα μὲν ὁ τὴν ἑῴαν 
ἐπιτροπεύων Κάσσιος ἐπὶ τὸν Μάρκον βουλεύοι, ὁ 

80. δὲ Ἡρώδης ἐπιπλήξειεν αὐτῷ δι᾽ ἐπιστολῆς ὧδε 
ξυγκειμένης .Η ρώδης Κασσέφ᾽ ἐμάνης.“ τήνδε 
τὴν ἐπιστολὴν μὴ μόνον ἐπίπληξιν ἡγώμεϑα, ἀλλὰ 
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καὶ δώμην ἀνδρὸς ὑπὲρ τοῦ βασιλέως τιϑεμένου τὰ 
τῆς γνώμης ὅπλα. 

Ὁ δὲ λόγος. ὃν διῆλθε πρὸς τὸν Ἡρώδην ὁ 
ΖΙημόστρατος. ἐν ϑαυμασίοις δοκεῖ. ἰδέα δὲ αὐτοῦ 
ἡ μὲν τοῦ ἤϑους μία, τὸ γὰρ ἐμβριϑὲς ἐκ προοιμίων 
ἐς τέλος διήκει τοῦ λόγου, αἵ δὲ τῆς ἑρμηνείας ἰδέαι 
πολλαὶ καὶ ἀνόμοιαι μὲν ἀλλήλαις. λόγου δὲ ἄξιαι. 
ἔστω που καὶ τὸ δι᾿ Ἡρώδην παρὰ τοῖς βασκάνοις 
εὐδοκιμεῖν τὸν λόγον, ἐπειδὴ ἀνὴρ τοιοῦτος ἐν αὐτῷ 
κακῶς ἤκουσεν. ἀλλ᾽ ὅπως γε καὶ πρὸς τὰς λοιδορίας τὺ 
ἔρρωτο, δηλώσει καὶ τὰ πρὸς τὸν κύνα Πρωτέα 
λεχϑέντα ποτὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿4ϑήνησιν᾽" ἦν μὲν γὰρ 

τῶν οὕτω ϑαρραλέως φιλοσοφούντων ὁ Πρωτεὺς 

οὗτος, ὡς καὶ ἐς πῦρ ἑαυτὸν ἐν Ὀλυμπίᾳ ῥῖψαι, 
ἐπηκολούϑει δὲ τῷ Ἡρώδῃ κακῶς ἀγορεύων αὐτὸν 15 
ἡμιβαρβάρῳ γλώττῃ᾽ ἐπιστραφεὶς οὖν ὁ Ἡρώδης 
ἔστω“, ἔφη .«κακῶς μὲ ἀγορεύεις, πρὸς τέ καὶ 
οὕτως““; ἐπικειμένου δὲ τοῦ Πρωτέως ταῖς λοιδορίαις 
.»γεγηράκαμεν““ ἔφη ..σὺ μὲν κακῶς μὲ ἀγορεύων, 

564 ἐγὼ δὲ ἀκούων" ἐνδεικνύμενος δήπου τὸ ἀκούειν 30 
μέν. καταγελᾶν δὲ ὑπὸ τοῦ πεπεῖσϑαι τὰς ψευδεῖς 

λοιδορέας μὴ περαιτέρω ἀκοῆς ἥκειν. 
Ἑρμηνεύσω καὶ τὴν γλῶτταν τοῦ ἀνδρὸς ἐς ΧΤ 

χαρακτῆρα ἰὼν τοῦ λόγου᾽ ὡς μὲν δὴ Πολέμωνα καὶ 
Φαβωρῖνον. καὶ Σκοπελιανὸν ἐν διδασκάλοις ἑαυτοῦ 55 
ἦγε καὶ ὡς Σεκούνδῳ τῷ ᾿᾿ϑηναίῳ ἐφοίτησεν, 
εἰρημένον μοι ἤδη. τοὺς δὲ κριτικοὺς τῶν λόγων 
Θεαγένει τε τῷ Κνιδίῳ καὶ Μουνατέῳ τῷ ἐκ Τραλ- 
λέων συνεγένετο καὶ Γαύρῳ τῷ Τυρίῳ ἐπὶ ταῖς 
Πλάτωνος δόξαις. ἡ δὲ ἁρμονία τοῦ λόγου ἱκανῶς 530 
κεκολασμένη καὶ ἡ δεινότης ὑφέρπουσα μᾶλλον ἢ 25 
ἐγκειμένη κρότος τε σὺν ἀφελεία καὶ κριτιάξουσα 

νι 
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3 νι ν "» ἣν τ σῶν Ε -» ΄ 

ηχῶ καὶ ἔννοιαι οἷαι μὴ ἑτερῶ ἑἐνϑυμηϑῆναι κωμικὴ τὲ 
3 - 

εὐγλωττία οὐκ ἐπέσακτος. ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πραγμάτων, 
καὶ ἡδὺς ὁ λόγος καὶ πολυσχήματος καὶ εὐσχήμων 
καὶ σοφῶς ἐξαλλάττων τὸ πνεῦμά τε οὐ σφοδρόν, 

3 δ . Ἁ Ἁ Ἁ ς Ὶ ᾿ ’ - 

ἀλλὰ λεῖον καὶ καϑεστηκὸς καὶ ἡ ἐπίπαν ἰδέα τοῦ 
΄, -" -" -- τς ᾿ ς ΄ 

λόγου χφυσοῦ ψῆγμα ποταμῷ ἀργυροδένῃ ὑπαυγά- 
ξον. προσέκειτο μὲν γὰρ πᾶσι τοῖς παλαιοῖς. τῷ δὲ 

Κριτίᾳ καὶ προσετετήκει καὶ παρήγαγεν αὐτὸν ἐς 
ἤϑη Ἑλλήνων τέως ἀμελούμενον καὶ περιορώμενον. 

"ἢ ᾿..ἸΆ 3 -» - γι ΄ Α ’, 

βοώσης δὲ ἐπ᾿ αὐτῷ τῆς Ελλάδος καὶ καλουσης 
ω » ς »" 

αὐτὸν ἕνα τῶν δέκα οὐχ ἡττήϑη τοῦ ἐπαίνου μεγά- 
λου δοχοῦντος. ἀλλ᾽ ἀστειότατα πρὸς τοὺς ἐπαινέ- 
σαντας ..᾿ἀνδοκίδου μὲν“ ἔφη ..βελτέων εἰμί.““ 566 
εὐμαϑέστατος δὲ ἀνθρώπων γενόμενος οὐδὲ τοῦ 

- 3 ’ 3 Ἁ Ἁ Ἁ , 3 τ 

μοχϑεῖν ἠμέλησεν. ἀλλὰ καὶ παρὰ πότον ἐσπουδαξε 

καὶ νύχτωρ ἐν τοῖς διαλείμμασι τῶν ὕπνων, ὅϑεν 
ἐκάλουν αὐτὸν σιτευτὸν ῥήτορα οἵ ὀλίγωροί τε καὶ 
λεπτοί. ἄλλος μὲν οὖν ἄλλο ἀγαϑὸς καὶ ἄλλος ἐν 
ἄλλῳ βελτίων ἑτέρου. ὁ μὲν γὰρ σχεδιάσαι ϑαυμά- 

ν Ἁ - , ε Α 4 , 

2. σιος, ὁ δὲ ἐκπονῆσαι λόγον, ὁ δὲ τὰ ξυμπαντα 
ἄριστα τῶν σοφιστῶν διέϑετο καὶ τὸ παϑητικὸν οὐκ 
ἐκ τῆς τραγῳδίας μόνον, ἀλλὰ κάκ τῶν ἀνθρωπίνων 
συνελέξατο. ἐπιστολαὶ δὲ πλεῖσται Ἡρώδου καὶ δια- 
λέξεις καὶ ἐφημερίδες ἐγχειρέδιά τε καὶ καίρια τὴν 
ἀρχαίαν πολυμάϑειαν ἐν βραχεῖ ἀπηνϑισμένα. οἵ δὲ 
προφέροντες αὐτῷ νέῳ ἔτι τὸ λόγου τινὸς ἐν Παιο- 
νίᾳ ἐχπεσεῖν ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος ἠγνοηκέναι μοι 
δοκοῦσιν. ὅτι καὶ ΖΦημοσϑένης ἐπὶ Φιλίππου λέγων 

ΓΙ - 2 “Ὁ ταὐτὸν ἔπαϑεν᾽ κἀκεῖνος μὲν ἥκων ᾿4ϑήναξε τιμὰς 
80 προσήτει καὶ στεφάνους ἀπολωλυίας ᾿4ϑηναίοις 

᾿ΔΑμφιπόλεως. Ἡρώδης δέ, ἐπεὶ τοῦτο ἔπαϑεν. ἐπὶ 
“ τ ς , » ᾿ - , 

τὸν Ἴστρον ἦλϑεν ὡς δίψων ἑαυτὸν. τοσοῦτον γὰρ 

οι 

1 ΘΘ 

1 σι 

2 οι 
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9 -" "» -" ᾿] ΄ Ψ' 5 -" 

αὐτῷ περιὴν τοῦ ἕν λόγοις βουλεσϑαι ὀνομαστῷ 

εἶναι, ὡς ϑανάτου τιμᾶσϑαι τὸ σφαλῆναι. 
3 ’ " 3 3 " ἈΠ Σ ΘΑ, δ. 6 ΄ 

Ἐτελεύτα μὲν οὖν ἀμφὶ τὰ ἕξ καὶ ἑβδομήκοντα 

ξυντακὴς γενόμενος. ἀποθανόντος δὲ αὐτοῦ ἐν τῷ 
-“ Π . ’ “: 3 ’ 3 "»" 

“Μαραϑῶνι καὶ ἐπισκήψαντος τοῖς ἀπελευϑέροις ἐκεῖ 
" » » - ΄ ς , 

ϑάπτειν ᾿4ϑηναῖοι ταῖς τῶν ἐφήβων χερσὶν ἀρπά- 

σαντες ἐς ἄστυ ἤνεγκαν προαπαντῶντες τῷ λέχει 
- «ς ’ δ - δ 

πᾶσα ἡλικία δακρύοις ἅμα καὶ ἀνευφημοῦντες, ὅσα 
660 παῖδες χρηστοῦ πατρὸς χηρεύσαντες. καὶ ἔϑαψαν ἐν 
τῷ Παναϑηναικῷ ἐπιγράψαντες αὐτῷ βραχὺ καὶ 
πολὺ ἐπίγραμμα τόδε" 

᾿Δττικοῦ Ἡρώδης Μαραϑώνιος, οὗ τάδε πάντα 
κεῖται τῷδε τάφῳ. πάντοϑεν εὐδόκιμος. 
ἘΞ ς - . ι 

τοσαῦτα περὶ Ἡρώδου τοῦ ᾿Αϑηναίου. τὰ μὲν εἰρη- 
μένα, τὰ δὲ ἠγνοημένα ἑτέροις. 

, 3 ἢ . ’ 5. ς 

β. Ἐπὶ τὸν σοφιστην Θεόδοτον καλεῖ μὲ ὁ 
λόγος. Θεόδοτος μὲν προὔστη καὶ τοῦ ᾿Δϑηναίων 
δήμου χατὰ χρόνους. οὖς προσέχρουον Ἡρώδῃ 
3 ᾿" Π ΕῚ . ,΄, - 

᾿4ϑηναῖοι. καὶ ἐς ἀπέχϑειαν φανερὰν οὐδεμίαν τῷ 
ἢ ΔΊΑ 575, ἌΡ Ή2.9 - ΑΙ ΟὝΣ ἢ Ν 
ανδρὶ ἀφίκετο, ἀλλ ἀφανῶς ατον ὑπεχάϑητο δεινὸς 
ὧν χρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν. καὶ γὰρ δὴ καὶ τῶν 
ἀγοραίων εἷς οὕτος᾽ τοῖς γοῦν ἀμφὶ τὸν Ζημόστρα- 
τον οὕτω ξυνεκέχρατο. ὡς καὶ ξυνάρασϑαί σφισι 
τῶν λόγων, οὖς ἐξεπόνουν πρὸς τὸν Ἡρώδην. 
προὔστη δὲ καὶ τῆς ᾿4ἀϑηναίων νεότητος πρῶτος ἐπὶ 

» , 3 »Ἥ ΄, ταῖς ἐκ βασιλέως μυρίαις. καὶ οὐ τοῦτό πῶ λόγου 
ἄξιον, οὐδὲ γὰρ πάντες οἱ ἐπιβατεύοντες τοῦ ϑρόνου 

’ , "» 2 Φν Ἁ , ’ 

τούτου λόγου ἄξιοι. ἀλλ᾽ ὅτι τοὺς μὲν Πλατωνείους 
᾽ - - - 

χαὶ τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ Περι- 

σι 

μ᾿ 0 

τῷ Ὁ 

το οι 

΄ »" ΄ ς 

πάτου καὶ αὐτοῦ Ἐπικούρου προσέταξεν ὁ Μάρκος 80 
ὦ “Ὁ , μὲ . Ν᾽ »δδλ » ΕΣ - 

τῷ Ηρῶώδῃ κρῖναι, τὸν δὲ ἄνδρα τοῦτον ἀπὸ τῆς 
ἐ “ 2 3 » 61 περὶ αὐτὸν δόξης αὐτὸς ἐπέκρινε τοῖς νέοις ἀγωνι- 

ΧῚ 
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στὴν τῶν πολιτικῶν προσειπὼν λόγων καὶ ῥητορικῆς 
ὄφελος. ὁ ἀνὴρ οὗτος ΔΜολλιανοῦ μὲν ἀκροατής, 
ς , κ 2 3 , ᾽ Α 3 ΕΘ τῳ ᾿Ὶ 

Μοώδου δὲ οὐκ ἀνήκοος. ἐβίω μὲν οὖν ὑπὲρ τὰ 
πεντήκοντα δυοῖν ἐτοῖν κατασχὼν τὸν ϑρόνον, τὴν 

5ὃΣ ἰδέαν τῶν λόγων ἀποχρῶν καὶ τοῖς δικανικοῖς 
καὶ τοῖς ὑπερσοφιστεύουσιν. 

γ΄. Ὀνομαστὸς ἐν σοφισταῖς καὶ ᾿“ριστοκλῆς 
ὁ ἐκ τοῦ Περγάμου, ὑπὲρ οὗ δηλώσω, ὁπόσα τῶν 
πρεσβυτέρων ἤκουον᾽ ἐτέλει μὲν γὰρ ἐς ὑπάτους ὁ 

10 ἀνὴρ οὗτος. τὸν δὲ ἐκ παίδων ἐς ἥβην χρόνον τοὺς 

ἀπὸ τοῦ Περιπάτου φιλοσοφήσας λόγους ἐς τοὺς 
σοφιστὰς μετερρύη ϑαμίξων ἐν τῇ Ῥώμῃ τῷ Ἡρώδῃ 
διατιϑεμένῳ σχεδίους λόγους. ὃν δὲ ἐφιλοσόφει 
χρόνον αὐχμηρὸς δοκῶν καὶ τραχὺς τὸ εἶδος καὶ 

15 δυσπινὴς τὴν ἐσϑῆτα ἥβρυνε καὶ τὸν αὐχμὸν ἀπε- 
τρίψατο ἡδονάς τε. ὁπόσαι λυρῶν τε καὶ αὐλῶν καὶ 

εὐφωνίας εἰσί, πάσας ἐσηγάγετο ἐπὶ τὴν δίαιταν, 
ὥσπερ ἐπὶ ϑύρας αὐτῷ ἡκούσας, τὸν γὰρ πρὸ τοῦ 
χρόνον οὕτω κεκολασμένος ἀτάκτως ἐς τὰ ϑέατρα 

20 ἐφοίτα καὶ ἐπὶ τὴν τούτων ἠχώ. εὐδοκιμοῦντι δὲ 
αὐτῷ κατὰ τὸ Πέργαμον κἀξηρτημένῳ πᾶν τὸ ἐκείνῃ 
Ἑλληνικὸν ἐξελαύνων ὁ Ἡρώδης ἐς Πέργαμον ἔπεμψε 
τοὺς ἑαυτοῦ ὁμιλητὰς πάντας καὶ τὸν ᾿Φριστοκλέα ὅθ 
ἦρεν. ὥσπερ τις ᾿4ϑηνᾶς ψῆφος. ἡ δὲ ἰδέα τοῦ λόγου 

35 διαυγὴς μὲν καὶ ἀττικίζουσα, διαλέγεσθαι δὲ ἐπιτη- 
δεία μᾶλλον ἢ ἀγωνίξεσϑαι. χολή τε γὰρ ἄπεστι τοῦ 
λόγου καὶ ὁρμαὶ πρὸς βραχὺ αὐτή τε ἡ ἀττίκισις, 
εἰ παρὰ τὴν τοῦ Ἡρώδου γλῶτταν βασανίζοιτο, 
λεπτολογεῖσϑαι δόξει μᾶλλον ἢ κρότου τε καὶ ἠχοῦς 

80 ξυγκεῖσθαι. ἐτελεύτα δὲ ὁ ̓ Δριστοκλῆς μεσαιπόλιος, 
ἄρτι προσβαίνων τῷ γηράσκειν. 

δ΄. ᾿ἀντίοχον δὲ τὸν σοφιστὴν αἷ Κιλίκων “ἰγαὶ 
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ἤνεγκαν οὕτω τι εὐπατρίδην, ὡς νῦν ἔτι τὸ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ γένος ὑπάτους εἶναι. αἰτίαν δὲ ἔχων δειλ ίας, 
ἐπεὶ μὴ παφηει. ἐς τὸν ϑρτς μηδὲ ἐς τὸ κοινὸν 
Βν οὐχ ὑμᾶς “ εἶπεν »ἀλλ᾽ ἐμαυτὸν 

'δέδοικα “, εἰδώς που ΞΕ ἑαυτοῦ χολὴν ἄκρατόν τε 
καὶ οὐ καϑεκτὴν οὖσαν. ἀλλ᾽ ὅμως ὠφέλει τοὺς 
ἀστοὺς ἀπὸ τῆς οὐσίας. ὅ τι εἴη δυνατός, σῖτόν 
τε ἐπιδιδούς. ὁπότε τούτου δεομένους αἴσϑοιτο, 

καὶ χρήματα ἐς τὰ πεπονηκότα τῶν ἔργων. τὰς δὲ 
πλείους τῶν νυκτῶν ἐς τὸ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ ἱερὸν ιτ0 
ἀπεκάϑευδεν ὑπέρ τε ὀνειράτων ὑπέρ τε ξυνουσίας, 
ὁπόση ἐγρηγορότων τε καὶ διαλεγομένων ἀλλήλοις, 

διελέγετο γὰρ αὐτῷ ἐγρηγορότι ὁ ϑεὸς καλὸν ἀγώ- 
νισμα ποιούμενος τῆς ἑαυτοῦ τέχνης τὸ τὰς νόσους 
ἐρύκειν τοῦ ᾿Αντιόχου. 1 

᾿Ακροατὴς ὁ ᾿Δντίοχος ἐν παισὶ μὲν ΖΙαρδάνου 
τοῦ ᾿ἀσσυρίου. προιὼν δὲ ἐς τὰ μειράκια Ζιονυσίου 
ἐγένετο τοῦ Μιλησίου κατέχοντος ἤδη τὴν ᾿Εφεσίων. 
διελέγετο μὲν οὖν οὐκ ἐπιτηδείως --- φρονιμώτατος 

69 δ᾽ ἀνθρώπων γενόμενος διέβαλλεν αὐτὸ ὡς μειρα- 30 
κιῶδες., ἵνα ὑπερεωρακὼς αὐτοῦ μᾶλλον ἢ ἀπολει- 
πόμενος φαίνοιτο --- τὰ δὲ ἀμφὶ μελέτην ἐλλογι- 
μώτατος᾽ ἀσφαλὴς μὲν γὰρ ἐν ταῖς κατὰ σχῆμα 
προηγμέναις τῶν ὑποθέσεων. σφοδρὸς δὲ ἐν ταῖς 
κατηγορίαις καὶ ἐπιφοραῖς, εὐπρεπὴς δὲ τὰς ἀπολο- 35 
γίας καὶ τῷ ἠϑικῷ ἰσχύων. καὶ καϑάπαξ τὴν ἰδέαν 
τοῦ λόγου δικανικῆς μὲν σοφιστικώτερος, σοφιστικῆς 
ὃὲξ δικανικώτερος. καὶ τὰ πάϑη ἄριστα σοφιστῶν 
μετεχειρίσατο, οὐ γὰρ μονῳδέας ἀπεμήκυνεν, οὐδὲ 
ϑρήνους ὑποκειμένους, ἀλλ᾽ ἐβραχυλόγει αὐτὰ ξὺν 30 
διανοίαις λόγου κρείττοσιν, ὡς ἔκ τε τῶν ἄλλων 

ὑποθέσεων δηλοῦται καὶ μάλιστα ἐκ τῶνδε᾽ κόρη 

σι 

246 
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βιασϑεῖσα ϑάνατον ἤρηται τοῦ βιασαμένου" μετὰ 
ταῦτα γέγονε παιδίον ἐκ τῆς βίας καὶ διαμιλλώνται 
οἱ πάπποι, παρ᾽ ὁποτέρῳ τρέφοιτο τὸ παιδίον. ἀγω- 
νιζόμενος οὖν ὑπὲρ τοῦ πρὸς πατρὸς πάππου 
ράπόδος “" ἔφη ..τὸ παιδίον, ἀπόδος ἤδη; 
πρὶν γεύσηται μητφῴου γάλακτος.“ ἡ δὲ 
ἑτέρα ὑπόϑεσις τοιαύτη" τύραννον καταϑέμενον τὴν 
ἀρχὴν ἐπὶ τῷ ἐκλελύσϑαι ἀπέκτεινέ τις εὐνοῦχος 

ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονὼς καὶ ἀπολογεῖται ὑπὲρ τοῦ φόνου. 
τὸ ἐνταῦϑα τὸ μάλιστα ἐρρωμένον τῆς κατηγορίας τὸν 

περὶ τῶν σπονδῶν λόγον ἀπεώσατο περίνοιαν ἐγκα- 
ταμίξας τῷ πάϑει" .«.τέσι γὰρ“ ἔφη ταῦτα 
ὡμολόγησε; παισὶ γυναίοις μειρακίοις 
πρεσβύταις ἀνδράσιν᾽ ἐγὼ δὲ ὄνομα ἐν 

ταῖς συνθήκαις οὐκ ἔχω.“ ἄριστα δὲ καὶ ὑπὲρ 
τῶν Κρητῶν ἀπολελόγηται τῶν κρινομένων ἐπὶ τῷ 
τοῦ Ζιὸς σήματι φυσιολογίᾳ τε καὶ ϑεολογίᾳ πάσῃ 
ἐναγωνισάμενος λαμπρῶς. τὰς μὲν οὖν μελέτας ὅτ 
αὐτοσχεδίους ἐποιεῖτο, ἔμελε δὲ αὐτῷ καὶ φροντισ- 

50 μάτων. ὡς ἕτερά τε δηλοῖ τῶν ἐκείνου καὶ μάλιστα 
ἡ ἱστορία. ἐπίδειξιν γὰρ ἐν αὐτῇ πεποίηται λέξεώς 
τε καὶ ῥητορείας, ἐσποιῶν ἑαυτὸν καὶ τῷ φιλοκαλεῖν. 
περὶ δὲ τῆς τελευτῆς τοῦ ἀνδρός. οἱ μὲν ἑβδομη- 
κοντούτην τεϑνάναι αὐτόν. οἱ δὲ οὔπω. καὶ οἱ μὲν 

25 οἴκοι, οὗ δὲ ἑτέρωϑι. 
ε΄. ᾽4λεξάνδρῳ δέ, ὃν Πηλοπλάτωνα οἵ πολλοὶ 

ἐπωνόμαζον, πατρὶς μὲν ἦν Σελεύκεια πόλις οὐκ 
ἀφανὴς ἐν Κιλικίᾳ, πατὴρ δὲ ὁμώνυμος καὶ τοὺς 
ἀγοραίους λόγους ἱκανώτατος. μήτηρ δὲ περιττὴ τὸ 

ὃ0 εἶδος, ὡς αἵ γραφαὶ ἑρμηνεύουσι, καὶ προσφερὴς 
τῇ τοῦ Εὐμήλου Ἑλένῃ" Εὐμήλῳ γάρ τις Ἑλένη 

41 γέγραπται οἵα ἀνάϑεμα εἶναι τῆς Ῥωμαίων ἀγορᾶς. 
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ἐρασϑῆναι τῆς γυναικὸς ταύτης καὶ ἕτέρους μέν. 
ἐπιδήλως δὲ ᾿4πολλωώνιόν φασι τὸν Τυανέα. καὶ τοὺς 
μὲν ἄλλους ἀπαξιῶσαι. τῷ δὲ ᾿Α4πολλωνίῳ ξυγγε- 
ψνέσϑαι δι᾿ ἔρωτα εὐπαιδίας. ἐπειδὴ ϑειότερος ἀν- 
ϑρώπων. τοῦτο μὲν δὴ ὁπόσοις τρόποις ἀπίϑανον. 

εἴρηται σαφῶς ἐν τοῖς ἐς ̓ Ζπολλώνιον. ϑεοειδὴς δὲ 
ὁ ̓ 4λέξανδρος καὶ περίβλεπτος ξὺν ὥρα, γενειός τε 

γὰρ ἦν αὐτῷ βοστρυχώδης καὶ καϑειμένη τὸ μέτριον 
ὄμμα τε ἁβρὸν καὶ μέγα καὶ ῥὶς ξύμμετρος καὶ ὁδόν- 
τες λευκότατοι δάκτυλοί τε εὐμήκεις καὶ τῇ τοῦ λόγου 10 
ἡνίᾳ ἐπιπρέποντες. ἦν δὲ αὐτῷ καὶ πλοῦτος δαπα- 
νώμενος ἐς ἡδονὰς οὐ μεμπτάς. 

Ἐς δὲ ἄνδρας ἥκων ἐπρέσβευε μὲν ὑπὲρ τῆς 1 
Σελευκείας παρὰ τὸν ᾿ἀντωνῖνον. διαβολαὶ δὲ ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἐφοίτησαν. ὡς νεότητα ἐπιποιοῦντα τῷ εἴδει. ιτ5 

11 ἧττον δὲ αὐτῷ προσέχειν δοκοῦντος τοῦ βασιλέως 
ἐπάρας τὴν φωνὴν ὁ ᾿Δ4λέξανδρος .. πρόσεχέ μοι΄΄. 
ἔφη .. Καῖσαρ.“ καὶ ὁ αὐτοκράτωρ παροξυνϑεὶς 
πρὸς αὐτὸν ὡς ϑρασυτέρᾳ τῇ ἐπιστροφῇ χρησάμενον 
οπροσέχω““ ἔφη ..καὶ ξυνίημέ σου σὺ γὰρ“ ἔφη ..ὁ 
τὴν κόμην ἀσκῶν καὶ τοὺς ὀδόντας λαμπρύνων καὶ 
τοὺς ὄνυχας ξέων καὶ τοῦ μύρου ἀεὶ πνέων." 

Τὸν μὲν δὴ πλεῖστον τοῦ βίου τῇ τε ᾽᾿Αντιοχεία 
ἐνεσπούδαξε καὶ τῇ Ῥώμῃ καὶ τοῖς Ταρσοῖς καὶ νὴ 
Ζία Αἰγύπτῳ πάσῃ, ἀφίκετο γὰρ καὶ ἐς τὰ τῶν : 
Γυμνῶν ἤϑη. αἱ δὲ ᾿4ϑήνησι διατριβαὶ τοῦ ἀνδρὸς ΠῚ 
ὀλίγαι μέν, οὐκ ἄξιαι δὲ ἀγνοεῖσϑαι. ἐβάδιξε μὲν 
γὰρ ἐς τὰ Παιονικὰ ἔϑνη μετακληϑεὶς ὑπὸ Μάρκου 
βασιλέως ἐκεῖ στρατεύοντος καὶ δεδωκότος αὐτῷ τὸ 
ἐπιστέλλειν Ἕλλησιν, ἀφικόμενος δὲ ἐς τὰς ᾿άϑήνας. 30 
ὁδοῦ δὲ μῆκος τοῦτο οὐ μέτριον τῷ ἐκ τῆς ἕώας 
ἐλαύνοντι, .. ἐνταῦϑα““ ἔφη .. γόνυ κάμψωμεν.““ καὶ 

σι 

ὥ 

τῷ οι 
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εἰπὼν τοῦτο ἐπήγγειλε τοῖς ᾿άϑηναίοις αὐτοσχεδίους 
λόγους ἐρῶσιν αὐτοῦ τῆς ἀκροάσεως. ἀκούων δὲ 
τὸν Ἡρώδην ἐν Μαραϑῶνι διαιτώμενον καὶ τὴν 
νεότητα ἐπακολουϑοῦσαν αὐτῷ πᾶσαν γράφει πρὸς 

5 αὐτὸν ἐπιστολὴν αἰτῶν τοὺς Ἕλληνας, καὶ ὁ Ἡρώδης 
ἀφίξομαι“ ἔφη μετὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ 
αὐτός.“ ξυνελέγοντο μὲν δὴ ἐς τὸ ἐν τῷ Κερα- 
μεικῷ ϑέατρον, ὃ δὴ ἐπωνόμασται ᾿Αγριππεῖον, 
προιούσης δὲ ἤδη τῆς ἡμέρας καὶ τοῦ Ἡρώδου βρα- 

τὸ δύνοντος ἤσχαλλον οἱ ᾿4ϑηναῖοι ὡς ἐκλυομένης τῆς 
ἀκροάσεως καὶ τέχνην αὐτὸ ᾧοντο, ὅϑεν ἀνάγκη τῷ 
“Ἱλεξάνδρῳ ἐγένετο παρελϑεῦν ἐπὶ τὴν διάλεξιν καὶ ὅ12. 
πρὶν ἥκειν τὸν Ἡρώδην. ἡ μὲν δὴ διάλεξις ἔπαινοι 
ἤσαν τοῦ ἄστεος καὶ ἀπολογία πρὸς τοὺς ̓ Αϑηναίους 

ι ὑπὲρ τοῦ μήπω πρότερον παρ᾽ αὐτοὺς ἀφῖχϑαι, εἶχε ὦ 
δὲ χαὶ τὸ ἀποχρῶν μῆκος, Παναϑηναικοῦ γὰρ λόγου 
ἐπιτομῇ εἴκαστο. εὐσταλὴς δὲ οὕτω τοῖς ᾿4ϑηναίοις 
ἔδοξεν, ὡς καὶ βόμβον διελϑεῖν αὐτῶν ἔτι σιωπῶντος 
ἐπαινεσάντων αὐτοῦ τὸ εὔσχημον. ἡ μὲν δὴ νενικη- 

0 κυῖα ὑπόϑεσις ὁ τοὺς Σκύϑας ἐπανάγων ἐς τὴν προ- 
τέραν πλάνην. ἐπειδὴ πόλυν οἰκοῦντες νοσοῦσι, καιρὸν 
δ᾽ ἐπισχὼν βραχὺν ἀνεπήδησε τοῦ ϑρόνου φαιδρῷ 
τῷ προσώπῳ, καϑάπερ εὐαγγέλια ἐπάγων τοῖς 

ι8 ἀκροωμένοις ὧν εἰπεῖν ἔχοι. προιόντος δὲ αὐτῶ τοῦ 
95 λόγου ἐπέστη ὁ Ἡρώδης ᾿ἀρκάδι πέλῳ τὴν κεφαλὴν 

σκιάξζων, ὡς ἐν ὥρᾳ ϑέρους εἰώϑει ᾿ἀϑήνησιν, ἴσως 
δέ που καὶ ἐνδεικνύμενος αὐτῷ τὸ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἥκειν. 
καὶ ὁ ̓ Δλέξανδρος ἔνϑεν ἑλὼν διελέχϑη μὲν ἐς τὴν 
παρουσίαν τοῦ ἀνδρὸς ὑποσέμνῳ τῇ λέξει καὶ 

80 ἠχούσῃ, ἐπ᾽ αὐτῷ δὲ ἔϑετο, εἴτε βούλοιτο τῆς ἤδη 
σπουδαζομένης ὑποθέσεως ἀκροᾶσϑαι. εἴτε ἑτέραν 
αὐτὸς δοῦναι. τοῦ δὲ Ἡρώδου ἀναβλέψαντος ἐς 

τοὐδὴ 
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τοὺς ἀκροωμένους καὶ εἰπόντος. ὡς ποιήσοι. ὅπερ ἂν 
ἐκείνοις δόξῃ, πάντες ξυνεπένευσαν ἐς τὴν τῶν 
Σκυϑῶν ἀκρόασιν, καὶ γὰρ δὴ καὶ λαμπρῶς διήει 
τὸν ἀγῶνα, ὡς δηλοῖ τὰ εἰρημένα. ϑαυμασίαν δὲ 
ἰσχὺν ἐνεδείξατο καὶ ἐν τοῖσδε᾽ τὰς γὰρ διανοίας 
τὰς πρὶν ἥκειν τὸν Ἡρώδην λαμπρῶς αὐτῷ εἰρη- 
μένας μετεχειρίσατο ἐπιστάντος οὕτω τι ἑτέρα λέξει 
καὶ ἑτέροις δυϑμοῖς. ὡς τοῖς δεύτερον ἀκροωμένοις 
μὴ διλογεῖν δόξαι. τὸ γοῦν εὐδοκιμώτατα τῶν πρὶν 
ἐπιστῆναι τὸν Ἡρώδην εἰρημένων .. ἑστὸς καὶ τὸ 
ὕδωρ νοσεῖ“ μετὰ ταῦτα ἐπιστάντος ἑτέρᾳ δυνά- 

518 μει μεταλαβὼν ,..καὶ ὑδάτων“ εἶπεν ..ἡδέω τὰ 
πλανώμενα." κἀκεῖνα τῶν ᾿Δλεξάνδρου Σκυϑῶν᾽ 
»καὶ πηγνυμένου μὲν Ἴστρου πρὸς μεσημ- 
βρέαν ἤλαυνον. λυομένου δὲ ἐχώρουν πρὸς 
ἄρκτον ἀκέραιος τὸ σῶμα καὶ οὐχ ὥσπερ 
νυνὶ κείμενος. τί γὰρ ἂν πάϑοι δεινὸν 
ἄνθρωπος ταῖς ὥραις ἑπόμενος; ἘΣΖἼἐἐπὶ 
τελευτῇ δὲ τοῦ λόγου διαβάλλων τὴν πόλιν ὡς 
πνιγηρὸν οἰκητήριον τὸ ἐπὶ πᾶσιν ὧδε ἀνεφϑέγ- 
ξατο ..ἀἄὄλλ᾽ ἀναπέτασον τὰς πύλας. ἀνα- 
πνεῦσαι ϑέλω.“ προσδραμὼν δὲ τῷ Ἡρώδῃ καὶ 
περισχὼν αὐτὸν .. ἀντεφεστίασόν μείΞ ἔφη. καὶ 
ὁ Ἡρώδης ..τίέ δὲ οὐ μέλλω“ εἶπεν «. λαμπρῶς 
οὕτως ἑστιάσαντα“", διαλυϑείσης δὲ τῆς ἀκροά- 
δεῶς καλέσας ὁ Ἡρώδης τῶν ἑαυτοῦ γνωρίέ- 
μῶν τοὺς ἐν ἐπιδόσει ἠρώτα, ποῖός τις αὐτοῖς ὁ 
σοφιστὴς φαίνοιτο, Σκέπτου δὲ τοῦ ἀπὸ τῆς Κορίν- 
ϑου τὸν μὲν πηλὸν εὑρηκέναι φήσαντος, τὸν ἂὲ 
Πλάτωνα ̓ ξητεῖν, ἐπικόπτων αὐτὸν ὁ Ἡρώδης ὐτουπὶ 

ἔφη .-πρὸς μηδένα εἴπῃς ἕτερον, σεαυτὸν γὰρ“ ἔφη 
»»διαβαλεῖς ὡς ἀμαϑῶς κρίνοντα. ἐμοὶ δὲ ἕπου 

οι 

“30 
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μᾶλλον ἡγουμένῳ αὐτὸν Σκχοπελιανὸν νήφοντα.“ 
ταυτὶ δὲ ὁ Ἡρώδης ἐχαρακτήριζε καϑεωρακὼς τὸν 
ἄνδρα κεχραμένην ἑρμηνείαν ἐφαρμόξοντα τῇ περὶ 
τὰς σοφιστικὰς ἐννοίας τόλμῃ. ἐπιδεικνύμενος δὲ 

5 τῷ 4λεξάνδρῳ τήν τε ἠχὼ τῆς διαλέξεως προσῆρεν, 
ἐπειδὴ ἐγίγνωσκε τούτῳ καὶ μάλιστα χαίροντα αὐτὸν 
τῷ τόνῳ. ῥυϑμούς τὲ ποικιλωτέρους αὐλοῦ καὶ 
λύρας ἐσηγάγετο ἐς τὸν λόγον, ἐπειδὴ πολὺς αὐτῷ 
καὶ περὶ τὰς ἐξαλλαγὰς ἔδοξεν. ἡ δὲ σπουδασϑεῖσα 

1ὸ ὑπόϑεσις οἵ ἐν Σικελίᾳ τρωϑέντες ἦσαν αἰτοῦντες δὅ14 
τοὺς ἀπανισταμένους ἐκεῖϑεν ᾿“ϑηναίους τὸ ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἀποϑνήσκειν. ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως τὸ 

ϑουλούμενον ἐκεῖνο ἱκέτευσεν ἐπιτέγξας τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς δακρύοις «ναὶ Νικέα, ναὶ πάτερ, οὕτως 

15 4ϑήνας ἴδοις““, ἐφ᾽ ᾧ τὸν ᾿Δ4λέξανδρόν φασιν 
49 ἀναβοῆσαι" .. ὦ Ἡρώδη, τεμάχιά σου ἐσμὲν οἱ σοφι- 

σταὶ πάντες.“ καὶ τὸν Ἡρώδην ὑπερησϑέντα τῷ 
ἐπαίνῳ καὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως γενόμενον δοῦναί 
οἱ δέκα μὲν σκευοφόρα. δέκα δὲ ἵππους, δέκα δὲ 

30 οἰνοχόους. δέκα δὲ σημείων γραφέας. τάλαντα δὲ 
εἴκοσι χρυσοῦ, πλεῖστον δὲ ἄργυρον, δύο δὲ ἐκ 
Κολλυτοῦ παιδία ψελλιξζόμενα. ἐπειδὴ ἤκουεν αὐτὸν 
χαίροντα νέαις φωναῖς. τοιαῦτα μὲν οὖν αὐτῷ τὰ 
᾿4ϑήνησιν. 

Υ 25 Ἐπεὶ δὲ καὶ ἑτέρων σοφιστῶν ἀπομνημονεύματα 
παρεϑέμην, δηλούσϑω καὶ ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐκ πλειό- 
νῶν, οὐδὲ γὰρ ἐς πλῆρές πω τῆς ἑαυτοῦ δόξης 
ἀφῖκται παρὰ τοῖς Ἕλλησιν. ὡς μὲν δὴ σεμνῶς τε 
καὶ ξὺν ἡδονῇ διελέγετο, δηλοῦσι τῶν διαλέξεων 

80 αἵδε Μαρσύας ἤρα Ὀλύμπου καὶ Ὄλυμπος 
τοῦ αὐλεῖν“ καὶ πάλιν. ᾿ραβέα γῆ δένδρα 
πολλά, πεδία κατάσκια, γυμνὸν οὐδέν, 
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φυτὰ ἡ γῆ. τὰ ἄνϑη. οὐδὲ φύλλον ράβιον 
ἐκβαλεῖς, οὐδὲ κάρφος ἀπορρίέψεις οὐδὲν 
ἐκεῖ φυέν. τοσοῦτον ἡ γῆ περὶ τοὺς ἱδρῶ- 
τας εὐτυχεῖς“. καὶ πάλιν «ἀνὴρ πένης ἀπ᾽ 
Ἰωνίας. ἡ δὲ Ἰωνία Ἕλληνές εἰσιν οἰκήσαν- 
τὲς ἐν τῇ βαρβάρων." τὴν δὲ ἰδέαν ταύτην 
διατωϑάξων ὁ ᾿Δντίοχος καὶ διαπτύων αὐτὸν ὡς 
τρυφῶντα ἐς τὴν τῶν ὀνομάτων ὥραν, παρελϑὼν 
ἐς τὴν ̓ Αντιόχειαν διελέχϑη ὧδε᾽ »Ἱωνίαι Δυδίέαι 
Μαφσύαι μωρέαι, δότε προβλήματα" τὰ δὲ 

τὸ ἐν τῇ μελέτῃ πλεονεκτήματα δεδήλωται μὲν καὶ ἐπὶ 

τούτων. δηλούσθω δὲ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ὑποθέσεων" 
διεξιὼν μὲν γὰρ τὸν Περικλέα τὸν κελεύοντα ἔχεσϑαι 
τοῦ πολέμου καὶ μετὰ τὸν χρησμόν. ἐν ᾧ καὶ καλού- 

" Ζ ς ΄ ΕΠ » 

μενος καὶ ἄκλητος ὁ Πύϑιος ἔφη τοῖς “ακεδαιμο-- 

᾿νίοις συμμαχήσειν, ὧδε ἀπήντησε τῷ χρησμῷ" ..ἀ λλ᾽ 
ὑπιδσχνεῖταί, φησι, τοῖς Λακεδαιμονίοις 

βοηϑήσειν ὁ Πύϑιος᾽ ψεύδεται οὕτως αὐὖ- 
» ᾿ , 3 ΄ Γ Χ Α τοῖς καὶ Τεγέαν ἐπηγγείλατο. διεξιὼν δὲ 

τὸν ξυμβουλεύοντα τῷ Δαρείῳ ξεῦξαι τὸν Ἴστρον᾽ 
οὐπορρείτω σοι ὁ Σκυϑῶν Ἴστρος. κἂν 

εὔρους τὴν στρατιὰν διαγάγῃ. τίμησον 

ρν δἔ 

αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ πιών.““ τὸν δὲ ᾿άρταβαζον 
2 2 - 

ἀγωνιζόμενος τὸν ἀπαγορεύοντα τῷ Ξέρξῃ μὴ τὸ 
δεύτερον στρατεύειν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ὧδε ἐβραχυ-: 
λόγησεν᾽ «τὰ μὲν δὴ Περσῶν τε καὶ Μήδων 
τοιαῦτά σοι. βασιλεῦ. κατὰ χώραν μένοντι. 

“τὰ δὲ Ἑλλήνων γῆ λεπτὴ ϑάλαττα στενὴ 
καὶ ἄνδρες ἀπονενοημένοι καὶ ϑεοὶ βάσκα- 

οι 

το Φ 

τ ῶι 

ςς ᾿ Ἂν τον “» , "» ᾽ . » 
νου.“ τοῦς δὲ ἐν τοῖς πεδίοις νοσοῦντας ἐς τὰ δρη 80 
2 ΤΑ 2 ᾿ 5 
ἀνονκίζεσϑανι πείϑων ὧδε ἐφυσιολόγησεν᾽ ..δοκεῖ 

ς » 

δέμοι καὶ ὁ τοῦ παντὸς δημιουργὸς τὰ μὲν 
ῬΗϊΣΙοβίσδίαβ θᾶ, Κϑυβου, 11. θ 



, 
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, “ Ἵ 3 , “ ΝΞ , 
πεδία. ὥσπερ ἀτιμότερα ὕλης, ῥῖψαι κάτω, 

, Ρ' 2 ’ - Ξ 

ἐπαίρειν δὲ τὰ ὄρη, ὥσπερ ἀξιώματα. ταῦτα ὅδ 
πρῶτα μὲν ἥλιος ἀσπάξεται, τελευταῖα δὲ 

Ἔ ᾽ 
ἀπολείπει. τές οὐκ ἀγαπήσειτόπον μαπκρο- 

δτέρας ἔχοντα τὰς ἡμέρας; 
[4 » 2 ’ 5 , ἂς ἃ 

Ζιδασκαλοι τῷ Αλεξάνδρῳ ἐγένοντο Φαβωρῖνος 
ν ΄ . Α λ 

τὲ καὶ Ζιονυσίιος᾽ αλλὰ Διονυσίου μὲν ἡμιμαϑῆς 

ἀπῆλϑε μεταπεμφϑεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς νοσοῦντος, 
ἰχ Ἁ Α ΕῚ ΄ ,ὕ Ἁ 

ὅτε δὴ καὶ ἔτελευτα, Φαβωρίνου δὲ γνησιώτατα 
10 ἠκροάσατο, παρ᾽ οὗ μάλιστα καὶ τὴν ὥραν τοῦ λόγου 

" - ς 

ἔσπασεν. τελευτῆσαι τὸν ᾿4λέξανδρον οἱ μὲν ἐν 
" -.- 2 3 3 0 Κελτοῖς φασιν ἔτι ἐπιστέλλοντα. οἱ δ΄ ἐν Ἰταλίᾳ 

πεπαυμένον τοῦ ἐπιστέλλειν. καὶ οἵ μὲν ἑξηκοντου-- 
δ ᾿ ᾿ , " δ ν 3... ρ,.-" δ 3. ἌΞ ΝΣς τὴν. οἵ δὲ καὶ οὕπω. καὶ οἱ μὲν ἐπὶ υἱῷ. οἵ δ΄ ἐπὶ 

Ξ- , ΚΞ ΟἹ γφχ τ ΄ "ἐς 
τὸ ϑυγατρί, υπὲρ ὧν οὐδὲν εὗρον λόγου ἄξιον. 

ς΄. ᾿Δξιούσϑω λόγου καὶ Οὔαρος ὁ ἐκ τῆς 
’ 2. ᾿ ᾿ ΄ν Ἄλον τ 4 ιὧΝ 

ΕΘ γῆ9: Οὐάρῳ πατήρ μὲν Καλλικλης ἕγενετο πΡῦΘ 

ἕν τοῖς δυνατωτατοις τῶν Περγαίων. διδάσκαλος δὲ 
, δ -“ 3 ΄ λ Ν 

Κοδρατίων ὁ ὕπατος ἀποσχεδιάζξων τὰς ϑετικας 
ξ , 

0 ὑποϑέσεις καὶ τὸν Φαβωρίνου τρόπον σοφιστεύων. 
πελαργὸν δὲ τὸν Οὔαρον οἵ πολλοὶ ἐπωνοόμαξον διὰ 
τὸ πυρσὸν τῆς ῥινὸς καὶ ῥαμφῶδες. καὶ τοῦτο μὲν 

ς 2 ΕΣ » - ὡς οὐκ ἀπὸ δόξης ἠστείζοντο, ἔξεστι συμβαλεῖν ταῖς 
εἰκόσιν, αἵ ἀνάκεινται ἐν τῷ τῆς Περγαίας ἱερῷ. 

ΠΑ ΤΔ, ᾿Ξ - 5 
"0 δὲ χαραχτὴρ τοῦ λόγου τοιοῦτος" .. ἐφ᾽ Ἑλλήσ- 
ποντον ἐλθὼν ἵππον αἰτεῖς. ἐπ᾽ άϑω δὲ 
ἐλϑὼν πλεῦσαι ϑέλεις᾽ οὐκ οἶδας, ἄν- 

ς » 

ϑρωῶπε, τὰς ὁδούς; ἀλλ᾽ Ἑλλησπόντῳ γῆν 
3 , ὁλέγην ἐπιβαλὼν ταύτην οἴει σοι μένειν, 

ϑθτῶν ὁρῶν μὴ μενόντων; Ἴἐλέγετο δὲ ἀπαγ- ὅτι 
γέλλειν ταῦτα, λαμπρᾷ τῇ φωνῇ καὶ ἠσκημένῃ. 
ἐτελεύτα μὲν οὖν οἴκοι οὔπω γηράσκων καὶ ἐπὶ 
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παισί. τὸ δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ γένος εὐδόκιμοι πάντες ἐν 

τῇ Πέργῃ. 
ξ. Ἑρμογένης δέ, ὃν Ταρσοὶ ἤνεγκαν, πεν- 

τεκαίδεκα ἔτη γεγονὼς ἐφ᾽ οὕτω μέγα προὔβη τῆς 
τῶν σοφιστῶν δόξης. ὡς καὶ Μάρκῳ βασιλεῖ παρα- φι 

ᾷ » 3 ᾽ τε σχεῖν ἔρωτα ἀκροάσεως" ἐβάδιξε γοῦν ἐπὶ τὴν ἀκοόα- 

18 

σιν αὐτοῦ ὁ Μάρκος καὶ ἤσϑη μὲν διαλεγομένου, 
ἐθαύμαζε δὲ σχεδιάζοντος. δωρεὰς δὲ λαμπρὰς ἔδον»- 
κεν. ἐς δὲ ἄνδρας ἥκων ἀφῃρέϑη τὴν ἕξιν ὑπ᾽ 
οὐδεμιᾶς φανερᾶς νόσου. ὅϑεν ἀστεισμοὺῦ λόγον τὸ 
παρέδωκε τοῖς βασκάνοις. ἔφασαν γὰρ τοὺς λόγους 
ἀτεχνῶς καϑ'΄ Ὅμηρον πτερόεντας εἶναι, ἀποβεβλη- 
κέναι γὰρ αὐτοὺς τὸν Ἑρμογένην καϑάπερ πτερά. 
καὶ ᾿Αντίοχος δὲ ὁ σοφιστὴς ἀποσκώπτων ποτὲ ἐς 
αὐτὸν .«οὗτος““ ἔφη οἱ Ερμογένης. ὁ ἐν παισὶ μὲν τ 
γέρων, ἐν δὲ γηράσκουσι παῖς.“ ἡ δὲ ἰδέα τοῦ 
λόγου. ἣν ἐπετήδευε. τοιάδε τις ἦν᾽ ἐπὶ γὰρ τοῦ 
“Μάρκου διαλεγόμενος ..ἰδοὺ ἥκω σοιΐ΄, ἔφη ..βασιλεῦ. 
ῥήτωρ παιδαγωγοῦ δεόμενος. ῥήτωρ ἡλικίαν περιμέ- 
νῶν“ καὶ πλείω ἕτερα διελέχϑη καὶ ὧδε βωμόλοχα. 90 
ἐτελεύτα μὲν οὖν ἐν βαϑεῖ γήρα, εἷς δὲ τῶν πολλῶν 
νομιζόμενος. κατεφρονήϑη γὰρ ἀπολιπούσης αὐτὸν 
τῆς τέχνης. 

η΄. Φέλαγρος δὲ ὁ Κίλιξ Μολλιανοῦ μὲν ἀκρο-- 
ατὴς ἐγένετο. σοφιστῶν δὲ ϑερμότατος καὶ ἐπιχο-- 35 
λώτατος. λέγεται γὰρ δὴ νυστάξοντά ποτε ἀκροατὴν 
καὶ ἐπὶ κόρρης πλῆξαι. καὶ ὁρμῇ δὲ λαμπρᾷ ἐκ μει- 
ρακχίου χρησάμενος οὐκ ἀπελείφϑη αὐτῆς οὐδ᾽ ὁπότε 
ἐγήρασκεν, ἀλλ᾽ οὕτω τι ἐπέδωκεν. ὡς καὶ σχῆμα 
τοῦ διδασκάλου νομισϑῆναι. πλείστοις δὲ ἐπιμίξας 80 
ἔϑνεσι καὶ δοκῶν ἄριστα μεταχειρίξεσϑαι τὰς ὑπο- 261 

ϑέσεις οὐ μετεχειρίσατο ᾿άϑήνησιν εὖ τὴν αὑτοῦ 
68 



᾿ 
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χολήν, ἀλλ ἐς ἀπέχϑειαν Ἡρώδῃ κατέστησεν ἑαυτόν, 
χαϑάπερ τούτου ἀφιγμένος ἕνεκα. ἐβάδιξε μὲν γὰρ 
δείλης ἐν Κεραμεικῷ μετὰ τεττάρων, οἷοι ᾿ἀϑήνησιν 
οἱ τοὺς σοφιστὰς ϑηρεύοντες. ἰδὼν δὲ νεανίαν ἐκ 

δ δεξιᾶς ἀναστρέφοντα μετὰ πλειόνων σκώπτεσϑαί τι 
ὺ (( »“ χεςς 3 ὑπ᾽ αὐτοῖς δόξας »»ἀλλ᾽ ἡ συ“, ἔφη;.»»τἈτίς 5.» ἄμφι- 

, 2 ΄ ςς κλῆς ἐγώ“, ἔφη ..εἰ δὴ τὸν Χαλκιδέα ἀκούεις. 

ἀπέχου τοίνυν ““ ἔφη «τῶν ἐμῶν ἀκροάσεων. οὐ 
γάρ μοι δοκεῖς υγιαίνειν.“ τοῦ δὲ ἐρομένου ..τίς 

ἡ τ. - ͵ ζξ “ ͵ 5 γα - ’ 

10. δὲ ὧν ταῦτα κηρυττεις΄"; δεινὰ παόχειν ἡ δ᾽ ὁ Φίλα- 

γρος,. εἰ ἀγνοεῖταί ποι. ἐκφύλου δὲ αὐτὸν ῥήματος 
ὡς ἐν ὀργῇ διαφυγόντος λαβόμενος ὁ ̓ Ζμφικλῆς, καὶ 
γὰρ δὴ καὶ ἐτύγχανε τῶν Ἡρώδου γνωρίμων τὴν 
πρώτην φερόμενος, ,.παρὰ τίνι τῶν ἐλλογίμων“ ἔφη 519 

16 τοῦτο εἴρηται; ““ καὶ ὃς παρὰ Φιλάγρῳ“ ἔφη. 
Ω Δ ΠΕ , -» Σ μα 

αὕτη μὲν δὴ ἡ παροινία ἐς τὰ τοιαῦτα προὔβη, τῇς 
δὲ ὑστεραίας μαϑὼν τὸν Ἡρώδην ἐν τῷ προαστείῳ 
διαιτώμενον γράφει πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὴν καϑαπ- 
τόμενος τοῦ ἀνδρὸς ὡς ἀμελοῦντος τοῦ τῶν ἀκροα- 
τῶν κόσμου. καὶ ὁ Ἡρώδης ..δοκεῖς μοι ἔφη 

᾽ -»" ὃ , (ς( 5» ΄ 3 -" 

οοῦυ καλῶς προοιμιαζεσϑαι" ἐπιπληττῶων αὐτῷ 
ὡς μὴ κτωμένῳ ἀκροατῶν εὔνοιαν, ἣν προοίμιον 
ς 5᾿ ᾿ - ᾽ ; ς . δ 5 Η 
ἡγεῖσϑαι χρὴ τῶν ἐπιδείξεων. ὁ δὲ ὥσπερ οὐ ϑβυνιεὶς 
τοῦ αἰνίγματος, ἢ ξυνιεὶς μέν, ἐν γέλωτι δὲ τὴν τοῦ 

Ἡφώδου γνώμην βελτίστην οὐσαν τυϑέμενος ἐψεύσϑη 

τῆς ἐπιδείξεως παρελθὼν ἐς ἀκροατὰς οὐκ εὔνους. 
ὡς γὰρ τῶν πρεσβυτέρων ἤκουον. προσέκρουσε μὲν 
ἡ διάλεξις νεαροηχὴς δόξασα καὶ ἐσπασμένη τὰς 
ἐννοίας, ἔδοξε δὲ καὶ μειρακιώδης., γυναικὸς γὰρ 

80. ϑρῆνος ἐγκατεμέμικτο τοῖς ᾿4ϑηναίων ἐγκωμίοις τεϑ'- 

νεώσης αὐτῷ ἐν ᾿Ιωνίᾳ, τὴν δὲ μελέτην οὕτως ἐπε- 
βουλεύϑη" ἠγώνιστό τις αὐτῷ κατὰ τὴν ᾿Δ4σίαν 

2 Θ 

τ Ν 
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᾿ς ὑπόϑεσις οἱ παραιτούμενοι τὴν τῶν ἀκλήτων συμ- 
μαχίαν᾽ ταύτης ἐχδεδομένης ἤδη τῆς ὑποθέσεως 
μνήμην ξυνελέξατο, καὶ γὰρ δὴ καὶ εὐδοκιμηκὼς ἐπ᾽ 
αὐτῇ ἐτύγχανε, λόγου δὲ ἤκοντος ἐς τοὺς ἀμφὶ τὸν 
Ἡρώδην. ὡς ὁ Φίλαγρος τὰς μὲν πρῶτον ὁριξομένας 5 
ὑποϑέσεις αὐτοσχεδιάζοι, τὰς δὲ καὶ δεύτερον οὐκέτι 
ἀλλ᾽ ἕωλα μελετῴη καὶ ἑαυτῷ προειρημένα προῦὔ- 
βαλον μὲν αὐτῷ τοὺς ἀκλήτους τούτους. δὸο- 
κοῦντι δὲ ἀποσχεδιάξειν ἀντανεγιγνώσκετο ἡ μελέτη. 
ϑορύβου δὲ πολλοῦ καὶ γέλωτος τὴν ἀκρόασιν κατα- τὸ 
σχόντος βοῶν ὁ Φίλαγρος καί κεχραγώς, ὡς δεινὰ 
πάσχοι τῶν ἑαυτοῦ εἰργόμενος οὐ διέφυγε τὴν ἤδη 

ὅ80 πεπιστευμένην αἰτίαν. ταῦτα μὲν οὖν ἕν τῷ Ἴγριπ- 

πείῳ ἐπράχϑη. διαλιπὼν δὲ ἡμέρας ὡς τέτταρας 

παρῆλϑεν ἐς τὸ τῶν τεχνιτῶν βουλευτήριον, ὃ δὴ τ 
ὠκοδόμηται παρὰ τὰς τοῦ Κεραμεικοῦ πύλας οὐ 
πόρρω τῶν ἱππέων. εὐδοκιμώτατα δὲ ἀγωνιξόμενος 
τὸν ᾿Δριστογείτονα τὸν ἀξιοῦντα κατηγορεῖν τοῦ μὲν 
Ζημοσθένους Μηδισμοῦ. τοῦ δὲ 4ἰσχίνου Φιλιπ-- 
πισμοῦ., ὑπὲρ ὧν καὶ γεγραμμένοι ἀλλήλους ἐτύγχα- 30 

᾿ς γον, ἐσβέσϑη τὸ φϑέγμα ὑπὸ τῆς χολῆς ἐπισκοτοῦν- 
᾿ τὸς φύσει τοῖς ἐπιχόλοις τὴν φωνὴν τοῦ φωνητικοῦ 

πνεύματος. χρόνῳ μὲν οὖν ὕστερον ἐπεβάτευσε 
τοῦ χατὰ τὴν Ῥώμην ϑρόνου, ᾿4ϑήνησι δὲ ἀπην χϑη 

τῆς ἑαυτοῦ δόξης δι᾽ ἃς εἴρηκα αἰτίας. 95 
Χαρακτὴρ τῶν τοῦ Φιλάγρου λόγων ὁ μὲν ἐν 1113 

ταῖς διαλέξεσι τοιοῦτος" ..εἶτα οἴει ἥλιον ἕσπέ- 
ρῷ φϑονεῖν ἢ μέλειν αὐτῷ. εἴ τίς ἐστιν 
ἀστὴρ ἄλλος ἐν οὐρανῷ; οὐχ οὕτως ἔχει τὰ 
τοῦ μεγάλου τούτου πυρός. ἐμοὶ μὲν γὰρ 80 
δοκεῖ καὶ ποιητικῶς ἑκάστῳ διανέμειν, σοὶ 
μὲν ἄρκτον δέδωμι, λέγοντα, σοὶ δὲ μεσὴημ- 
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βροίαν, σοὶ δὲ ἐσπέραν. πάντες δὲ ἐν νυκτί, 
πάντες, ὅταν ἐγὼ μὴ βλέπωμαι" 

Ἤέξλιος δ᾽ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην 
Δ... 2 , 3 ῳ(ς ’ Χ ᾿ δ - καὶ ἀστέρες οὐδαμοῦ. τίνες δὲ καὶ οἱ τῆς 

μελέτης αὐτῷ ῥυϑμοὶ ἦσαν, δηλώσει τὰ πρὸς τοὺς 
ἀκλήτους εἰρημένα, καὶ γὰρ καὶ χαίρειν αὐτοῖς 
ἐλέγετο «φἰἰ͵ίλε, τήμερόν σὲ τεϑέαμαι καὶ 

Ω΄ ᾿ 

τήμερον ἐν ὅπλοις καὶ μετὰ ξίφους μοι 
λαλεῖς“ καὶ, ,.τὴν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας μόνην 

53 ’ » 5 3, ,᾿, 

οἶδα φιλίαν. ἄπιτε οὖν, ἄνδρες φίλοι, 
τοῦτο γὰρ ὑμῖν τηροῦμεν τοὔνομα, κἂν 
δεηϑῶμέν ποτὲ συμμάχων, ἐφ᾽ ὑμᾶς πέμ- 
ψομεν. εἶ ποτὲ δήπου." 

ΜΜέγεϑος μὲν οὖν ὁ Φίλαγρος μετρίου μείων, 
Ἀ Ἁ 2 Ἁ Ἁ ,ἷ , 

τὴν δὲ ὀφρὺν πικρὸς καὶ τὸ ὄμμα ἕτοιμος καὶ ἐς 
ὀργὴν ἐχκληϑῆναι πρόϑυμος, καὶ τὸ ἐν αὐτῷ δύστρο- ὅ81 
πον οὐδ᾽ αὐτὸς ἠγνόει" ἐρομένου γοῦν αὐτὸν ἕνὸς 
τῶν ἑταίρων, τί μαϑὼν παιδοτροφίᾳ οὐ χαίροι, .. ὅτι" 
2 2 » ΄ »" ἔφη ..οὐδ᾽ ἐμαυτῷ χαίρῳ.““ ἀποϑανεῖν δὲ αὐτὸν 
οὗ μὲν ἐν τῇ ϑαλάττῃ, οἱ δὲ ἐν ᾿Ιταλίᾳ περὶ πρῶτον 

γηθας: 
ϑ΄. ᾿Ζριστεέδην δὲ τὸν εἴτε Εὐδαίμονος εἴτε 

3 ᾿ Ἵ , 

Εὐδαίμονα ᾿ἀδριανοὶ μὲν ἤνεγκαν, οἵ δὲ ᾿Αδριανοὶ 
, 3 ΄ » 

πόλις οὐ μεγάλη ἐν Μυσοῖς, ᾿ἀϑῆναι δὲ ἤσκησαν 
Χ Δ ΠΣ ΕΎ - ΄, ᾽ ᾿ ἣν δ τ τ ν, , , 

κατὰ τὴν Ἡρώδου ἀκμὴν καὶ τὸ ἐν τῇ “4΄σίᾳ Πέργα- 

μον κατὰ τὴν ᾿Δριστοκλέους γλῶτταν. νοσώδης δὲ 
ἐκ μειρακίου γενόμενος οὐκ ἠμέλησε τοῦ πονεῖν. 
τὴν μὲν οὖν ἰδέαν τῆς νόσου καὶ ὅτι τὰ νεῦρα αὐτῷ 
᾽ , ἜΑ ΘῚν ᾿ ᾿ ο΄ τ , ᾿ ᾿ 
ἑπεφρίκει, ἕν Ιεροῖς βιβλίοις αὑτὸς φραξει, τὰ δὲ 

βιβλία ταῦτα ἐφημερίδων ἐπέχει τινὰ αὐτῷ λόγον, 
ως ν 9 , ᾽ ᾿ ΄ τὰ ᾿ Δ αἵ δὲ ἐφημερίδες ἀγαϑαὶ διδάσκαλοι τοῦ περὶ παντὸς 

εὖ διαλέγεσϑαι. ἐπὶ δὲ τὸ σχεδιάξειν μὴ ἑπομένης 

Ἄτε 
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ὅ82 αὐτῷ τῆς φύσεως ἀκριβείας ἐπεμελήϑη καὶ πρὸς 
τοὺς παλαιοὺς ἐβλεψεν ἱκανῶς τε τῷ γονίμῳ ἴσχυσε 
κουφολογίαν ἐξελὼν τοῦ λόγου. ἀποδημίαι δὲ 
᾿Δριστείδον οὐ πολλαί, οὔτε γὰρ ἐς χάριν τῶν 
πολλῶν διελέγετο οὔτε ἐχράτει χολῆς ἐπὶ τοὺς μὴ 
ξὺν ἐπαίνῳ ἀκροωμένους, ἃ δέ γε ἐπῆλϑεν ἔϑνη, 
Ἰταλοί τέ εἰσι καὶ Ἑλλὰς καὶ ἡ πρὸς τῷ 4 έλτα 
κατῳκημένη Αἴγυπτος. οἱ χαλκοῦν ἔστησαν αὐτὸν 

ἐπὶ τῆς κατὰ τὴν Σμύρναν ἀγορᾶς. 
Οἰχκιστὴν δὲ καὶ τὸν ᾿Δριστείδην τῆς Σμύρνης 

εἰπεῖν οὐκ ἀλαζὼν ἔπαινος. ἀλλὰ δικαιότατὸς τε καὶ 
ἀληϑέστατος᾽ τὴν γὰρ πόλιν ταύτην ἀφανισϑεῖσαν 
ὑπὸ σεισμῶν τε καὶ χασμάτων οὕτω τι ὠλοφύρατο 

᾿ πρὸς τὸν Μάρκον. ὡς τῇ μὲν ἄλλῃ μονῳδίαᾳ ϑαμὰ 
ἐπιστενάξαι τὸν βασιλέα. ἐπὶ δὲ τῷ .«ζέφυροι δὲ 
ἐρήμην καταπνέουσι“ καὶ δάκρυα τῷ βιβλίῳ 
ἐπιστάξαι τὸν βασιλέα ξυνοικίαν τὲ τῇ πόλει ἐκ τῶν 
τοῦ ᾿Δριστείδου ἐνδοσίμων νεῦσαι. ἐτύγχανε δὲ καὶ 
ξυγγεγονὼς ἤδη τῷ Μάρκῳ ὁ ̓ Δριστείδης ἐν Ἰωνίᾳ. 
ὡς γὰρ τοῦ Ἐφεσίου Ζαμιανοῦ ἤκουον, ἐπεδήμει 
μὲν ὁ αὐτοχράτωρ ἤδη τῇ Σμύρνῃ τρίτην ἡμέραν, 
τὸν δὲ ᾿Δριστείδην οὔπω γιγνώσκων ἤρετο τοὺς 
Κυντιλίους, μὴ ἐν τῷ τῶν ἀσπαζομένων ὁμίλῳ 
παρεωραμένος αὐτῷ ὁ ἀνὴρ εἴη, οἵ δὲ οὐδὲ αὐτοὶ 
ἔφασαν ἑωρακέναι αὐτόν. οὐ γὰρ ἂν παρεῖναι τὸ μὴ 
οὐ ξυστῆσαι, καὶ ἀφίκοντο τῆς ὑστεραίας τὸν ᾽4ρι- 
στείδην ἄμφω δορυφοροῦντες. προσειπὼν δὲ αὐέθὰ 
ὁ αὐτοκράτωρ οοδιὰ τί σε" ἔφη »βραδέως. εἴδομεν“ 
χαὶ ὁ ᾿Δφιστείδης .»ϑεώρημα“, ἔφη ὦ ἤστε: 

ἠσχόλει, γνώμη δὲ ϑεωροῦσά τι μὴ ἀποχρεμαννύσθω 
οὐ ξητεῖ.““ ὑπερησϑεὶς δὲ ὁ αὐτοκράτωρ τῷ ἼΡῈΙ 
τἀνδρὸς ὡς ἁπλοικωτάτῳ τε καὶ σχολικωτάτῳ ..πότες" 

σι 

2: 



σι 

10 

τΘ οι 

80 
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ἔφη ..«ἀκροάσομαί σου“; καὶ ὁ ̓ Δριστείδης .«τήμερον“" ὅ88 

εἶπεν .. πρόβαλε καὶ αὔριον ἀκροῶ᾽ οὐ γὰρ ἐσμὲν 
τῶν ἐμούντων. ἀλλὰ τῶν ἀκριβούντων. ἐξέστω δέ, 
ὦ βασιλεῦ. καὶ Ἐβδς γνωρίμους παρεῖναι τῇ ἀδρούς 

σει.““. ἐξέστω ““ ἡ δ᾽ ὁ Μάρκος. » δημοτικὸν γάρ.“ 
εἰπόντος δὲ τοῦ ᾿Δριστείδου »»δεδόσϑω δὲ αὐτοῖς. ὦ 
βασιλεῦ. καὶ βοᾶν καὶ κροτεῖν, ὁπόσον δύνανται" 

μειδιάσας ὁ αὐτοκράτωρ ..τοῦτο““ ἔφη .. ἐπὶ σοὶ κεῖ- 
ται. οὐκ ἔγραψα τὴν μελετηϑεῖσαν ὑπόϑεσιν, 
ἐπειδὴ ἄλλοι ἄλλην φασίν. ἐκεῖνό γε μὴν πρὸς πάν- 
τῶν ὁμολογεῖται. τὸν ᾿Φριστείδην ἀρίστῃ φορᾷ ἐπὶ 
τοῦ “Μάρκου χφήσασϑαι πόρρωϑεν τῇ Σμύρνῃ ἕτοι- 
μαζούσης τῆς τύχης τὸ δι᾽ ἀνδρὸς τοιούτου δὴ ἀνοι- 

κισϑῆναι. καὶ οὐ φημὶ ταῦτα, ὡς οὐχὶ καὶ τοῦ 
βασιλέως ἀνοικίσαντος ἂν ἀπολωλυῖαν πόλιν. ἣν 

οὖσαν ἐθαύμασεν. ἀλλ᾽ ὅτι αἱ βασίλειοί τε καὶ 
ϑεσπέσιοι φύσεις. ἣν προσεγείρῃ αὐτὰς ξυμβουλία 
καὶ λόγος, ἀναλάμπουσι μᾶλλον καὶ πρὸς τὸ ποιεῖν 
εὖ ξὺν ὁρμῇ φέρονται. 

ΖΙαμιανοῦ κἀκεῖνα ἤκουον, τὸν σοφιστὴν τοῦτον 
διαβάλλειν μὲν τοὺς αὐτοσχεδίους ἐν ταῖς διαλέξεσι, 
ϑαυμάξειν δὲ οὕτω τὸ σχεδιάξειν. ὡς καὶ ἰδίᾳ ἐκπο- 
νεῖν αὐτὸ ἐν δωματίῳ ἕαυτόν χαϑειργνύντα, ἐξε- 
πόνει δὲ κῶλον ἐκ κώλου καὶ νόημα ἐκ νοήματος 
ἐπανακυκλῶν. τουτὶ δὲ ἡγώμεϑα μασωμένου μᾶλλον 
ἢ ἐσϑίοντος, αὐτοσχέδιος γὰρ γλώττης εὐφοούσης 
ἀγώνισμα. κατηγοροῦσι δὲ τοῦ ᾿Αφιστείδου τινὲς ὡς 

εὐτελὲς εἰπόντος προοίμιον ἐπὶ τῶν μισϑοφόρων 
τῶν ἀπαιτουμένων τὴν γῆν, ἄρξασϑαι γὰρ δὴ αὐτὸν 
τῆς ὑποθέσεως ταύτης ὧδε" ποῦ παύσονται 

οὗτοι οὗ ἄνϑρωποι παρέχοντες ἡμῖν πράγ- 
ματα. λαμβάνονται δέ τινες καὶ ἀκμῆς τοῦ 

Ε 



"τ, Ξ σου οὐρα 
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ἀνδρὸς ἐπὶ τοῦ παραιτουμένου τὸν τειχισμὸν τῆς 
84 “ακεδαίμονος. εἴρηται δὲ ὧδε᾽ «μὴ γὰρ δὴ ἐν 

’ 3 δ 9 β ’΄ 

τείχει ἐπιπτήξαιμεν ὀρτύγων ἀναψάμενοι 
΄ ς -» 

φύσιν.“ λαμβάνονται καὶ παροιμίας ὡς ταπεινῶς 
, 2 ΄ ᾿ Ἂ;-. ἡ , εἰ προσερριμμένης. ἐπιδιαβάλλων γὰρ τὸν ᾿4λέξανδρον ὃ 

6 Ξ- ω ΄ - 

ὡς πατρῴξοντα τὴν ἐν τοῖς πράγμασι δεινότητα τοῦ 
πατρὸς ἔφη τὸ παιδίον εἶναι. οἵ αὐτοὶ κατηγοροῦσι καὶ 
σκώμματος. ἐπειδὴ τοὺς ᾿Δριμασποὺς τοὺς μονοιμά- 
τους ἔφη ξυγγενεῖς εἶναι τοῦ Φιλίππου. ὥσπερ τοῦ 

3 ει μὰ 
“Ζ]ημοσϑένους ἀπολελογημένου τοῖς Ἕλλησιν ὑπὲρ τοῦ τὸ 

» ΄ “Ὸ 5 ΄, ’, 2 

τραγικοῦ πιϑήκου καὶ τοῦ ἀρουραίου Οἰνομάου. ἀλλὰ 
Ἀ ΡῚ ’, Α 3 ΓΣῸῚ ΄ Ἁ 2 Ἁ ΄“ 

μὴ ἔκ τουτῶν τον “ριστείδην, δηλούτω δὲ αὐτον ὁ τὲ 
2 ’, ς Α 3 ,΄, “ ΄ » ΄, 

Ισοκράτης ὁ τοὺς Αϑηναίους ἐξάγων τῆς ϑαλάττης 
ἡ τε : 9 - . , παρ - ᾿ ᾿Ξ 

καὶ ὁ ἐπιτιμῶν τῷ Καλλιξείνῳ ἐπὶ τῷ μὴ ϑάπτειν 
Ἁ , Α [ ΄ κ -“" ᾽ , 

τοὺς δέκα καὶ οἵ βουλευόμενοι περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ 15 
μι κ } ; ΄, , - κ᾿ Ρ " 

καὶ ὁ μὴ λαβὼν Αἰσχίνης παρὰ τοῦ Κερσοβλέπτου 

"86 τὸν σῖτον καὶ οἵ παραιτούμενοι τὰς σπονδὰς μετὰ τὸ 
- ἘΣ ΄ ς ΄ 

χτεῖναι τὰ γένη. ἐν ἡ μάλιστα ὑποϑέσεων ἀναδιδάσ- 
ς "» π᾿ »ὕ - 

χει ἡμᾶς. πῶς ἂν τις ἀσφαλῶς κεκινδυνευμένας τε 
χαὶ τραγικὰς ἐννοίας μεταχειρίσαιτο. καὶ πλείους 30 

ς Ξ 

ἑτέρας ὑποθέσεις οἶδα εὐπαιδευσίαν ἐνδεικνυμένας 

τοῦ ἀνδρὸς τούτου καὶ ἰσχὺν καὶ ἦϑος. ἀφ᾽ ὧν 
μᾶλλον αὐτὸν ϑεωρητέον. ἢ εἰ που καὶ παρέπτυσέ 
τι ἐς φιλοτιμίαν ἐκπεσών. καὶ τεχνικώτατος δὲ σο- 

- ε2 , ΕΨΕΥ͂, κι ᾿ : - Ξ φιστῶν ὁ ᾽Δριστείδης ἐγένετο καὶ πολὺς ἐν ϑεωρή- 35 
μασι. ὅϑεν καὶ τοῦ σχεδιάζειν ἀπηνέχϑη. τὸ γὰρ 
κατὰ ϑεωρίαν βούλεσθαι προάγειν πάντα ἀσχολεῖ 
τὴν γνώμην καὶ ἀπαλλάττει τοῦ ἑτοίμου. ἀποθανεῖν 

᾿ ὃδὲ τὸν ᾿Φριστείδην οἵ μὲν οἴκοι γράφουσιν. οἵ δὲ ἐν 
Ἐπ , " ΄ δ ᾿ ἐξ ́ ΄ . δὲ ὠνίᾳ ἔτη βιώσαντα οἱ μὲν ἑξήκοντά φασιν, οἱ δὲ 80 

2 » - ΄ 

ἀγχοῦ τῶν ἑβδομήκοντα. 
3 ᾿ ’, (. ᾿Δδριανὸν δὲ τὸν Φοίνικα Τύρος μὲν 
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᾿ 3 “ ὃ ς ᾿ - ᾽ - 
ἤνεγκεν, ᾿“4ϑῆναι δὲ ηἡσκησαν. ὡς γαρ τῶν ἑμαυτοῦ 

’ ΕΖ » 

διδασκάλων ἤκουον, ἀφίκετο μὲν ἐς αὐτὰς κατὰ 
Ἡρώδην. φύσεως δὲ ἰσχὺν σοφιστικωτάτην ἐνδει-- 

ς 

χνύμενος καὶ οὐκ ἄδηλος ὧν ὡς ἐπὶ μέγα ἥξοι᾽ ἐφοί- 
κ κ --ς , 2 ᾿ Η , δ᾽ 

5τησε μὲν γὰρ τῷ Ἡρώδῃ ὀκτὼ καὶ δέκα ἴσως γεγο- 
νῶὼς ἔτη καὶ ταχέως ἀξιωθείς, ὧν Σ᾽ χέπτος τε καὶ 
3 λ - 2 τω 3 [4 ᾿ -“ “ Κλ 

Αμφικλῆς ἠξιοῦντο. ἐνεγράφη καὶ τῇ τοῦ Κλεψυ- 
΄ 3 ΄ Ν ΄ τ Ξ - " 

δρίου ἀκροάσει. τὸ δὲ Κλεψύδριον ὧδε εἶχεν τῶν 
τοῦ Ἡρώδου ἀκροατῶν δέκα οἵ ἀρετῆς ἀξιούμενοι 
᾿ ΄ ν 3 “ 3 ΄ ΄ 

10 ἐπεσιτίξοντο τῇ ἐς πᾶντας ἀκροάσει χλεψυδραν 
ξυμμεμετρημένην ἐς ἑχατὸν ἔπη. ἃ διήει ἀποτάδην 
ὁ Ἡρώδης παρῃτημένος τὸν ἐκ τῶν ἀκροατῶν ἔπαι- 

νον καὶ μόνου γεγονεὶς τοῦ λέγειν. παραδεδωκότος 
δὲ αὐτοῦ τοῖς γνωρίμοις τὸ μηδὲ τὸν τοῦ πότου ὅδ 

18 χαιρὸν ἀνιέναι. ἀλλὰ κἀκεῖ τι ἐπισπουδάξειν τῷ 
» , ᾿ 2 ᾿ ὩΣ ΙΝ ΩΝ τω 7 οἴνῳ ξυνέπινε μὲν ὁ ᾿Αδριανὸς τοῖς ἀπὸ τῆς κλεψύ- 

δρας ὡς χοινωνὸς μεγάλου ἀπορρήτου, λόγου δὲ 
» - 4 - ὅϑα αὐτοῖς περὶ τῆς ἑκάστου τῶν σοφιστῶν ἰδέας προ- 

, ᾿ ᾽ , ἘἘ 5 ᾿ .᾿ ἀξς 
βαίνοντος παρελθῶν ἐς μέσους ὁ ᾿άδριανος .. ἔγῶ 

30 ἔφη ..ὑὐπογράψω τοὺς χαρακτῆρας οὐ κομματίων 
3 , Ἧ ͵ Ἃ ’, κι δος -" 3 3 

ἀπομνημονεύῶν ἡ νοιδίων ἡ κώλων ἡ ῥυϑμῶν, ἀλλ 
, ἱ 

ἐς μίμησιν ἐμαυτὸν καϑιστὰς καὶ τὰς ἁπάντων ἰδέας 
ἀποσχεδιάξων σὺν εὐροίᾳ καὶ ἐφιεὶς τῇ γλώττῃ.“ 

΄ Δ 2 - Ἁ ς ΄ ς ν 2 “-“ 

παραλιπόντος δὲ αὐτοῦ τὸν Ηρῶώδην ὁ μὲν Αμφικλῆς 

36 ἤφετο τοῦ χάριν τὸν διδάσκαλον αὐτῶν παφέλϑοι 
αὐτός τε ἐρῶν τῆς ἰδέας ἐκείνους τε ἰδὼν ἐρῶντας 
ἘΣ ἔφη οὗτοι μὲν οἷοι καὶ μεϑύοντι παραδοῦναι 
μίμησιν, Ἡρώδην δὲ τὸν βασιλέα τῶν λόγων ἀγα- 
πητὸν ἣν ἄοινός τε καὶ νήφων ὑποχρίνωμαι.““ ταῦτα 

Ὁ »ν Ὁ Ἶ φ , Β. «ἡ "»»Ἤ ν 
80 ἀπαγγελθέντα τῷ Ηρωδῃ διέχεεν αὐτὸν ὄντα καὶ 
ἄλλως ἥττω εὐδοξίας. ἐπήγγειλε δὲ τῷ Ἡρώδῃ καὶ 

͵ ᾿ 9 [4 2 ς 

ἀκρόασιν σχεδίου λόγου νεάξων ἔτι. καὶ ὁ Ἡρώδης 



τος ἐς εν σε ; 
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οὐχ ὡς διαβάλλουσί τινες, βασκαίνων τε καὶ τωϑά- 
ἕξων, ἀλλ᾿ ἀπὸ τοῦ διακειμένου τε καὶ ἵλεω ἀκροασά- 
μένος ἐπέρρωσε τὸν νεανίαν εἰπὼν ἐπὶ πᾶσιν 
κολοσσοῦ ταῦτα μεγάλα σπαράγματ᾽ ἂν 58 

ἐπ ες.» δ᾽ κ ΄ 3,..5.,3 ς ΡΝ ΔῈ , 
εἴη“. ἅμα μὲν διορϑουμενος αὐτὸν ὡς ὑφ ηλικίας 

διεσπασμένον τε καὶ μὴ ξυγκείμενον, ἅμα δὲ ἐπαι-- 
νῶν ὡς μεγαλόφωνόν τὲ καὶ μεγαλογνώμονα. καὶ 

, -.-ς ΄ 3 ’ 3 ’ 3 4 
λόγον τῷ Ἡρώδῃ ἀποθανόντι ἐπεφϑέγξατο ἐπάξιον 

ὅν 9 ’ ς ᾽ ΄ , » Ἀ 3 

τοῦ ἀνδρὸς. ὡς ἐς δάκρυα ἐκκληϑῆναι τους 4ϑη- 
ναίους ἐν τῇ τοῦ λόγου ἀκροάσει. 10 

, ΜῈ [ν ὕ 4“,.ι ὑῇ Ἁ ’, Ἴ 

Μεστος δὲ οὕτω παρρησίας ἕπὶ τὸν ϑρονον 1 
»" ’ ς , ΄ . ΄ 

παρῆλϑε τὸν ᾿άϑήνησιν, ὡς προοίμιόν οἱ γενέσθαι 

81 τῆς πρὸς αὐτοὺς διαλέξεως μὴ τὴν ἐκείνων σοφίαν. 
2 ; ᾿ δ - "ὕ᾿ ᾿ δον 58: - ΄ 2 
ἄλλα τὴν δαυτοῦ, ἤρξατο ἍΕΘ δὴ ὦδε παᾶαλιν ἐκ 

Φοινέκης γράμματα." τὸ μὲν δὴ προοίμιον 
τοῦτο ὑπερπνέοντος ἣν τοὺς ̓ 4ϑηναίους καὶ διδόντος 

τι αὐτοῖς ἀγαϑὸν μᾶλλον ἢ λαμβάνοντος. μεγαλοπρε- 

πέστατα δὲ τοῦ ᾿ἡϑήνησι ϑρόνου ἐπεμελήϑη ἐσθῆτα 
μὲν πλείστου ἀξίαν ἀμπεχόμενος. ἐξηρτημένος δὲ τὰς 

ϑαυμασιωτέρας τῶν λίϑων καὶ κατιὼν μὲν ἐπὶ τὰς 
σπουδὰς ἐπ᾿ ἀργυροχαλίνου ὀχήματος, ἐπεὶ δὲ σπου- 
δάσειε, ξηλωτὸς αὖ ἐπανιὼν ξὺν πομπῇ τοῦ παντα- 

, ς - - δ Ἁ " , 3 ’ 

χόϑεν Ελληνικοῦ. οἵδε γαρ ἐθεράπευον αὕτον. 
ὥσπερ τὰ γένη τῆς ᾿Ελευσῖνος ἱεροφάντην λαμπρῶς 
ἱερουργοῦντα. ὑπεποιεῖτο δὲ αὐτοὺς καὶ παιδιαῖς 55 
καὶ πότοις καὶ ϑήραις καὶ κοινωνία πανηγύρεων 
ς - 2 ΄ 

Ελληνικῶν, ἄλλα ἄλλῳ ξυννεάξων. ὅϑεν διέκειντο 
πρὸς αὐτὸν ὡς πρὸς πατέρα παῖδες ἡδύν τε καὶ 
πρᾶον καὶ ξυνδιαφέροντα αὐτοῖς τὸ Ἑλληνικὸν 
σχίρτημα. ἐγώ τοι καὶ δακρύοντας αὐτῶν ἐνίους 80 

3 ε » ΄ 

οἶδα, ὁπότε ἐς μνήμην τοῦ ἀνδρὸς τούτου κα- 
ϑίσταιντο, καὶ τοὺς μὲν τὸ φϑέγμα ὑποκοριξομέ- 

ον 

"- Η 

τῷ) Ὁ 



Τ 

7 

φ..:6 “» ΡῚ ; , 3 Ψ, Α 3 

15 εχυτῶν οίκεξταις παίειν αὑτον.,. καὶ ἀνοιδησαντῶν 

8᾽ τῆς Ἑλλάδος ἄρχοντι ὡς ἕνα ᾿Αϑηναίων, ἐπειδὴ 

25 Ἁ Ν 711, Ξ ᾿ ΄ αν, 3 ’ ΒΝ, 3 - 

μὲν τὸ ὑλλήνικον τύνας Οὐχὺ αἀφιξντὲς πὍυπὲρ αὐτου 

"» Ν 28 Κατὰ δὲ τοὺς χρόνους, οὖς ὁ αὐτοχράτωρ Μάφρ- 

80 ἤδη τοῦ τῶν σοφιστῶν ϑρόνου ὁ ἀνὴρ οὗτος, ἐν 

99 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ Γρ. 980. 

νους. τοὺς δὲ τὸ βάδισμα, τοὺς δὲ τὸ εὔσχημον 
τῆς στολῆς. 

Ἐπαχϑεῖσαν δὲ αὐτῷ καὶ φονικὴν αἰτέαν ὧδε 
ἀπέφυγεν" ἦν ̓ ἀϑήνησιν ἀνθρώπιον οὐκ ἀγύμναστον 

δ τοῦ περὶ τοὺς σοφιστὰς δρόμου τούτῳ ἀμφορέα μέν 
τις οἴνου προσάγων ἢ ὄψα ἢ ἐσθῆτα ἢ ἀργύριον 
εὐμεταχειρίστῳ ἐχρῆτο. καϑάπερ οἱ τὰ πεινῶντα τῶν 
ϑρεμμάτων τῷ ϑαλλῷ ἄγοντες. εἰ δὲ ἀμελοῖτο, 

φιλολοιδόρως εἶχε καὶ ὑλάκτει. τῷ μὲν οὖν ᾿ἀδριανῷ 88 

10 προσκεχρούκει διὰ τὴν εὐχέρειαν τοῦ ἤϑους, Χρῆστον 

δὲ τὸν ἐκ τοῦ Βυξαντίου σοφιστὴν ἐθεράπευεν, καὶ 
ς Ν ᾽“4“ὃ Ν 2 , ᾿ ἐξ 2 -» ΄ ὃ 7, 
ὁ μὲν ᾿Αδριανὸς ἐκαρτέρει τὰ ἐξ αὐτοῦ πάντα, δήγ- 

Ψ Ἁ »" ’ -» 

ματα κόρεων τὰς ἐκ τῶν τοιουτῶν λοιδορέας καλῶν, 

οὗ γνώριμοι δὲ οὐκ ἐνεγκόντες παρεκελεύσαντο τοῖς 

αὐτῷ τῶν σπλάγχνων ἐν ἡμέρα τριακοστῇ ἀπέϑανε 
παρασχών τινα καὶ αὐτὸς τῷ ϑανάτῳ λόγον, ἐπειδὴ 
ἀκράτου νοσῶν ἔσπασεν. οἵ δὲ προσήκοντες τῷ 
τεϑνεῶτι γράφονται τὸν σοφιστὴν φόνου παρὰ τῷ 

φυλή τε ἦν αὐτῷ καὶ δῆμος ᾿άϑήνησιν, ὁ δὲ ἀπέγνω 
τὴν αἰτίαν ὡς μήτε ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶ μήτε ταῖς τῶν 
ἑαυτοῦ δούλων τετυπτηκότος τὸν τεϑνάναι λεγό- 
μενον. ξυνήρατο δὲ αὐτῷ τῆς ἀπολογίας πρῶτον 

φωνὰς δακρύοις ἅμα, ἔπειτα ἡ τοῦ ἰατροῦ μαρτυρία 
ς “Ψ » ἡ ἐπὶ τῷ οἴνῳ. 

κος ᾿᾿ϑήναξε ὑπὲρ μυστηρίων ἐστάλη, ἐκράτει μὲν 

μέρει δὲ ὁ Μάρκος τῆς τῶν ᾿4ϑηνῶν ἱστορίας ἔϑετο 

μηδὲ τὴν ἐκείνου σοφίαν ἀγνοῆσαι᾽ καὶ γὰρ δὴ καὶ 
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ἐπέταξεν αὐτὸν τοῖς νέοις οὐκ ἀκροάσει βασανίσας. 
ἀλλὰ ξυνϑέμενος τῇ περὶ αὐτοῦ φήμῃ. Σεβήρου δὲ 
ἀνδρὸς ὑπάτου διαβάλλοντος αὐτὸν ὡς τὰς σοφιστι- 
κας ὑποθέσεις ἐκβαχχεύοντα διὰ τὸ ἐρρῶσϑαι πρὸς 
τοὺς ἀγῶνας ἔλεγχον τούτου ποιούμενος ὁ Μάρκος 
προὔβαλε μὲν αὐτῷ τὸν Ὑπερείδην τὸν ἐς μόνας 

889 ἐπιστρέφοντα τὰς “Δημοσϑένους γνώμας, ὅτε δὴ ἐν 

, Ἐλατείᾳ Φίλιππος ἦν, ὁ δὲ οὕτως τὸν ἀγῶνα εὐηνίως 

διέϑετο, ὡς μηδὲ τοῦ Πολέμωνος ῥοίξου λείπεσϑαι 

δόξαι. ἀγασϑεὶς δὲ αὐτὸν ὁ αὐτοκράτωρ ἐπὶ μέγα 
ἦρε δωρεαῖς τε καὶ δώροις. καλῶ δὲ δωρεὰς μὲν 
τάς τε σιτήσεις καὶ τὰς προεδρίας καὶ τὰς ἀτελείας 

καὶ τὸ ἱερᾶσθαι καὶ ὅσα ἄλλα λαμπρύνει ἄνδρας, 
δῶρα, δὲ χφυσὸν ἄργυρον. ἵππους ἀνδράποδα καὶ 
ὅσα ἑρμηνεύει πλοῦτον, ὧν αὐτόν τε ἐνέπλησε καὶ 
γένος τὸ ἐκείνου πάντας. 

Κατασχὼν δὲ καὶ τὸν ἄνω ϑρόνον οὕτως τὴν 
Ῥώμην ἐς ἑαυτὸν ἐπέστρεψεν. ὡς καὶ τοῖς ἀξυνέτοις 
γλώττης Ἑλλάδος ἔρωτα παρασχεῖν ἀκροάσεως. 
ἠκροῶντο δὲ ὥσπερ εὐστομούσης ἀηδόνος. τὴν 
εὐγλωττίαν ἐκπεπληγμένοι καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ 
εὔστροφον τοῦ φϑέγματος. καὶ τοὺς πεζξῆ τε καὶ ξὺν 
ὠδῇ ῥυϑμούς. ὁπότε οὖν σπουδάζοιεν περὶ τὰς 
ἐγκυκλίους ϑέας, ὀρχηστῶν δὲ αὗται τὸ ἐπίπαν, 
φανέντος ἂν περὶ τὴν σκηνὴν τοῦ τῆς ἀκροάσεως 
ἀγγέλου ἐξανίσταντο μὲν ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς, 
ἐξανίσταντο δὲ τῶν δημοσίᾳ ἱππευόντων οὐχ οἱ τὰ 
Ἑλλήνων σπουδάξοντες μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁπόσοι τὴν 
ἑτέραν γλῶτταν ἐπαιδεύοντο ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ δρόμῳ 
ἐχώρουν ἐς τὸ ᾿άϑήναιον ὁρμῆς μεστοὶ καὶ τοὺς 
βάδην πορευομένους κακίζοντες. 

Νοοσοῦντι δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν Ῥώμην, ὅτε δὴ καὶ 

ὅ 

μ᾿ οι 

το ς 
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ἐτελεύτα, ἐψηφίσατο μὲν τὰς ἐπιστολὰς ὁ Κόμμοδος ὅϑ0 
ξὺν ἀπολογίᾳ τοῦ μὴ καὶ ϑᾶττον, ὁ δὲ ἐπιϑειάσας 
μὲν ταῖς Μούσαις. ὥσπερ εἰώϑει. προσκυνήσας δὲ 
τὰς βασιλείους δέλτους τὴν ψυχὴν πρὸς αὐταῖς 
ἀφῆκεν ἐνταφίῳ τῇ τιμῇ χρησάμενος" ἐτελεύτα δὲ 
ἀμφὶ τὰ ὀγδοήκοντα ἔτη, οὕτω τι εὐδόκιμος. ὡς καὶ 
πολλοῖς γόης δόξαι" ὅτι μὲν οὖν ἀνὴρ πεπαιδευμένος 
οὐκ ἄν ποτε ἐς γοήτων ὑπαχϑείη τέχνας. ἱκανῶς ἐν 
τοῖς ὑπὲρ Διονυσίου λόγοις εἴρηκα, ὁ δέ, οἶμαι. τε- 
ρατευόμενος ἐν ταῖς ὑποϑέσεσι περὶ τὰ τῶν μάγῶν 
ἤϑη τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην παρ᾽ αὐτῶν ἔσπασεν. 
διαβάλλουσι δὲ αὐτὸν ὡς καὶ ἀναιδῆ τὸ ἦϑος. πέμψαι 
μὲν γὰρ αὐτῷ τινα τῶν γνωρίμων ἰχϑῦς διακειμέ- 
νους ἐπὶ δίσκου ἀργυροῦ πεποικιλμένου χρυσῷ, τὸν 

5. δὲ ὑπερησϑέντα τῷ δίσκῳ μήτε ἀποδοῦναι καὶ 
ἀποχρίνασϑαι τῷ πέμψαντι .. εὖγε, ὅτι καὶ τοὺς 
ἰχϑῦς.““ τουτὶ δὲ διατριβῆς μὲν ἕνεκα παῖξαι λέγεται 
πρός τινα τῶν ἑαυτοῦ γνωρίμων, ὃν ἤκουε μικροπρε- 

πῶς τῷ πλούτῳ χρώμενον, τὸν δὲ ἄργυρον ἀπο- 
0 δοῦναι σωφρονίσας τὸν ἀκροατὴν τῷ ἀστεισμῶ. 

128 Ὁ δὲ σοφιστὴς οὗτος πολὺς μὲν περὶ τὰς ἐννοίας 

χαὶ λαμπρὸς καὶ τὰς διασχευὰς τῶν ὑποθέσεων 

ποικιλώτατος ἐκ τῆς τραγωδίας τοῦτο ἡρηκώς, οὐ 

μὴν τεταγμέγος γε, οὐδὲ τῇ τέχνῃ ἑπόμενος. τὴν δὲ 
5 παρασχευὴν τῆς λέξεως ἀπὸ τῶν ἀρχαίων σοφιστῶν 

περιεβάλλετο ἤχῳ προσάγων μᾶλλον ἢ κρότῳ. πολ- 
λαχοῦ δὲ τῆς μεγαλοφωνίας ἐξέπεσεν ἀταμιεύτως τῇ 
τραγῳδίᾳ χρησάμενος. 

ια΄. Τὸν δὲ Βυξάντιον σοφιστὴν Χρῆστον 
80 ἀδικεῖ ἡ Ἑλλὰς ἀμελοῦντες ἀνδρός. ὃς ἄριστα μὲν 
Ἑλλήνων ὑπὸ Ἡρώδου ἐπαιδεύϑη. πολλοὺς δὲ ἐπαί- ὅθι 
δευσε καὶ ϑαυμασίους ἄνδρας. ὧν ἐγένετο Ἱππόδρο- 

σι 

1 φ- 

μι 
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᾿"« 

μός τε ὁ σοφιστὴς καὶ Φιλίσκος καὶ ᾿Ισαγόρας ὁ τῆς 
᾿ τραγῳδίας ποιητὴς ῥήτορξές τε εὐδόκιμοι Ν ἱκομήδης 
ὁ ἐκ τοῦ Περγάμου καὶ ᾽᾿Δκύλας ὁ ἐκ τῆς ἑῴου Γα- 

λατίας καὶ ᾿Δἀρισταίνετος ὁ Βυξάντιος καὶ τῶν ἐλλο-- 

γίμως φιλοσοφησάντων Κάλλαισχρός τε ὁ ̓ Αϑηναῖος 
καὶ ὁ; ἐπὶ βωμῷ Σῶσπις καὶ πλείους ἕτεροι λόγου 
ἄξιοι. παιδεύοντι δὲ αὐτῷ κατὰ τοὺς ᾿Δδριανοῦ τοῦ 
σοφιστοῦ καιροὺς ἑκατὸν ἔμμισϑοι ἀκροαταὶ ἦσαν 
καὶ ἄριστοι τούτων. οὖς εἶπον. ᾿ἀδριανοῦ δὲ καϑι- 
δρυϑέντος ἐς τὴν Ρώμην ἐψηφίζοντο μὲν οἵ ̓ 4ϑηναῖοι 
πρεσβεύεσθαι ὑπὲρ Χρήστου τὸν ᾿άΑϑήνησιν αὐτῷ 
ϑοόνον ἐκ βασιλέως αἰτοῦντες. ὁ δὲ παρελϑὼν ἐς 

αὐτοὺς ἐκκλησιάξοντας διέλυσε τὴν πρέσβευσιν ἄλλα 
τε διαλεχϑεὶς ἀξιόλογα καὶ ἐπὶ πᾶσιν εἰπὼν ..οὐχ 
αἵ μύριαι τὸν ἄνδρα.“ 

Οἴνου δὲ ἡττώμενος παροινίας ἐκράτει καὶ εὐχε- 
ρείας καὶ ἀγερωχίας. ἣν ὁ οἶνος ἐπὶ τὰς γνώμας 
τῶν ἀνθρώπων ἐσάγει, τοσοῦτον ὃὲ αὐτῷ περιὴν 
τοῦ νήφειν, ὡς καὶ ἐς ἀλεκτρυόνων ὡδὰς προβάντος 
τοῦ πότου σπουδῆς αὐτὸν ἅπτεσϑαι. πρὶν ὕπνου 
σπάσαι. διεβέβλητο δὲ μάλιστα πρὸς τοὺς ἀλαζόνας 
τῶν νέων καίτοι χφησιμωτέρους τῶν ἄλλων ὄντας 

ἐς τὰς ξυμβολὰς τοῦ μισϑοῦ. Διογένη γοῦν τὸν 
595 ̓Δμαστριανὸν ὁρῶν τετυφωμένον ἐκ μειρακίου καὶ 

περινοοῦντα μὲν σατραπείας. περινοοῦντα δὲ αὐλὰς 

᾿ καὶ τὸ ἀγχοῦ βασιλέων ἕστήξειν. λέγοντα δέ. ὡς ὃ 

δεῖνα Αἰγύπτιος προειρήκοι αὐτῷ ταῦτα. ὁ ...... 
Ἁ -" - 

μηδὲ τὰ ἑαυτοῦ σιωπῶν. 
Τὴν δὲ ἰδέαν τῶν λόγων πεποίκιλται μὲν ἐκ 

- ς ’ὔ ,᾿,͵ Ἀ 3 - 

τῶν Ἡρώδου πλεονεχτημάτων, λείπεται δὲ αὐτῶν 

τοῦ ἑτοίμου. καϑάπερ ἐν ξωγραφίᾳ ἡ ἄνευ χρω- 
, , » “ 

μάτων ἐσκιαγραφημένη μίμησις. προὔβη δὲ ἂν 

οι 

25 

90 
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καὶ ἐς τὸ ἴσον τῆς ἀρετῆς, εἰ μὴ πεντηκοντούτης 
ἀπέϑανεν. 

ιβ. Πολυδεύκη δὲ τὸν Ναυκρατίτην οὐκ 
οἶδα, εἶτε ἀπαίδευτον δεῖ καλεῖν εἴτε πεπαιδευμένον, 

5 εἴθ᾽. ὅπερ εὔηϑες δόξει. καὶ ἀπαέδευτον καὶ πεπαι- 
δευμένον᾽ ἐνθυμουμένῳ γὰρ αὐτοῦ τὰ ὀνόματα 
ἱκανῶς ἐγεγύμναστο τὴν γλῶτταν τῆς ἀττικιζούσης 
λέξεως, διορῶντι δὲ τὸ ἐν ταῖς μελέταις εἶδος οὐδὲν 

Ι βέλτιον ἑτέρου ἠττίκισεν. τάδε οὖν χρὴ περὶ αὐτοῦ 
10 εἰδέναι" Πολυδεύκης τὰ μὲν χριτικὰ ἱκανῶς ἤσκητο. 

πατρὶ ξυγγενόμενος τοὺς κριτικοὺς λόγους εἰδότι, 

8 τοὺς δὲ σοφιστικοὺς τῶν λόγων τόλμῃ μᾶλλον ἢ 
τέχνῃ ξυνέβαλλε ϑαρρήσας τῇ φύσει, καὶ γὰρ δὴ 
καὶ ἄριστα ἐπεφύκει. ᾿άἀδριανοῦ δὲ ἀκροατὴς γενό- 

τό μενος ἴσον ἀφέστηκεν αὐτοῦ καὶ τῶν πλεονεκτημά- 
τῶν καὶ τῶν ἐλαττωμάτων. ἥκιστα μὲν γὰρ πίπτει, 
ἥκιστα δὲ αἴρεται, πλὴν ἀλλ᾽ εἰσί τινες ἡδονῶν λιβά- 
δὲς διακεκραμέναι τοῦ λόγου. ἰδέα δὲ αὐτοῦ διαλεγο-- 
μένου μὲν ἥδε ..ὁ Πρωτεὺς ὁ Φάριοςτο ϑαῦμα 

5) τὸ Ὁμηρικὸν πολλαὶ μὲν αὐτοῦ καὶ πολυει- 
δεῖς αἵ μορφαί, καὶ γὰρ ἐς ὕδωρ αἴρεται 
καὶ ἐς πῦρ ἅπτεται καὶ ἐς λέοντα ϑυμοῦται 

καὶ ἐς σῦν ὁρμᾷ καὶ ἐς δράκοντα χωρεῖ καὶ 
ἐς πάρδαλιν πηδᾷ καὶ δένδρον ἣν γένηται, 

ὅ χομ ἃ.“ μελετῶντος δὲ αὐτοῦ χαρακτῆρα ποιώμεϑα 
τοὺς νησιώτας τοὺς τὰ γένη πιπράσκοντας ἐς τὴν 
ἀπαγωγὴν τῶν φόρων. ἐπειδὴ βούλονται καὶ ἄριστα 
εἰρῆσϑαι τήνδε τὴν ὑπόϑεσιν., ἧς τὸ ἐπὶ πᾶσιν ὧδε 
εἴρηται" παῖς ἠπειρώτης ἀπὸ Βαβυλῶνος 

βϑοπατρὶ νησιώτῃ γράφει δουλεύω βασιλεῖ 
δῶρον ἐκ σατράπου δοϑείς. οὔτε δὲ ἵππον 
ἀναβαίνω Μηδικὸν οὔτε τόξον λαμβάνω 
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5...: , 5 ΤΆ ἀὐρῖν γο ὅ5- ΄ Ἃ μ, Περσικόν. ἀλλ οὐδὲ ἐπὶ πόλεμον ἡ ϑήραν. 
ὡς ἀνήρ. ἐξέρχομαι. ἐν γυναικωνέτιδι δὲ 
κάϑημαι καὶ τὰς βασιλέως ϑεραπεύω παλ- 

᾿λακάς,. καὶ βασιλεὺς οὐκ ὀργέξεται. εὐνοῦ- 5. Ν 

χος γάρ εἰμι. εὐδοκιμῶ δὲ παρ᾽ αὐταῖς 
ϑάλατταν Ἑλληνικὴν διηγούμενος καὶ τὰ 
τῶν Ἑλλήνων μυϑολογῶν καλά, πῶς Ἠλεῖοι 
πανηγυρίξουσι. πῶς Δελφοὶ ϑεσπέξουσι. 
τίς ὁ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις Ἐλέου βωμός. ἀλλὰ 
χαὶ σύ, πάτερ, μοι γράφε. πότε παρὰ Λακε- 
δαιμονέοις Ὑακίνϑια καὶ παρὰ Κορινϑίοις 
Ισϑμια καὶ παρὰ Δελφοῖς Πύϑια καὶ εἰ 
νικῶσιν ᾿4ϑηναῖοι ναυμαχοῦντες. ἔρρωσο 

καὶ τὸν ἀδελφόν μοι προσαγόρευσον. εἰ 
μήπω πέπραται.“ ταῦτα μὲν δὴ ὁποῖα τοῦ 
ἀνδρὸς τούτου σκοπεῖν ἔξεστι τοῖς ἀδεκάστως ἀκρο- 

ὠμένοις. ἀδεκάστους δὲ ἀκροατὰς καλῶ τοὺς μήτε 
εὔνους μήτε δύσνους. ἐλέγετο δὲ ταῦτα καὶ μελιχρᾷ 
τῇ φωνῇ ἀπαγγέλλειν, ἣἧ καὶ βασιλέα Κόμμοδον 
ϑέλξας τὸν ᾿Αϑήνησι ϑρόνον παρ᾽ αὐτοῦ εὕρετο. 
ἐβίω μὲν οὖν ἐς ὀχτὼ καὶ πεντήκοντα ἔτη. ἐτελεύτα 
ὃὲ ἐπὶ παιδὶ γνησίῳ μέν. ἀπαιδεύτῳ δέ. 

᾿ ς ἘΣ » ᾿» 
984 ιγ΄. Καισάρεια δὲ ἡ Καππαδοκῶν ὄρει ᾽ργαίῳ 
-“πρόσοικος Παυσανίου τοῦ σοφιστοῦ οἶκος. ὁ δὲ 

ὗ , ξ ΄ - -" 

Παυσανίας ἐπαιδεύϑη μὲν ὑπὸ Ἡρώδου καὶ τῶν τοῦ : 
Κλεψυδρίου μετεχόντων εἷς ἐγένετο. οὖς ἐχάλουν 

οὗ πολλοὶ διψῶντας. ἐς πολλὰ δὲ ἀναφέρων τῶν 
"2" 

Ἡρώδου πλεονεκτημάτων καὶ μάλιστα τὸ αὐτοσχε- 
διάξειν ἀπήγγελλε δὲ αὐτὰ παχείᾳ τῇ γλώττῃ καὶ 
ὡς Καππαδόκαις ξύνηϑες. ξυγκρούων μὲν τὰ σύμ- 
φῶνα τῶν στοιχείων, συστέλλων δὲ τὰ μηκυνόμενα 
χαὶ μηκύνων τὰ βραχέα, ὅϑεν ἐκάλουν αὐτὸν οἵ 

ῬΒΙοκίσϑέιι δᾶ, Καγϑοσ. 11. γ 

ν 
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᾿ἀϑήνησιν, ὅτε δὴ καὶ ἀπιὼν ἐκεῖϑεν ἐπὶ πᾶσιν, οἷς 

28 ο ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ἘΞ ρε οῆ8. 1 

πολλοὶ μάγειρον πολυτελῆ ὄψα πονήρως ἀρτύοντα. 
ἡ δὲ ἰδέα τῆς μελέτης ὑπτιωτέρα. ἔρρωται δὲ ὅμως 
καὶ οὐχ ἁμαρτάνει τοῦ ἀρχαίου, ὡς ὑπάρχει ταῖς 
μελέταις ξυμβαλεῖν, πολλαὶ γὰρ τοῦ Παυσανίου κατὰ 
τὴν Ῥώμην. οἵ δὴ καὶ καταβιοὺς ἀπέθανε γηράσκων 
ἤδη, τοῦ ϑρόνου μετέχων, [καὶ] μετεῖχε δὲ καὶ τοῦ 

πρὸς τοὺς ᾿Δϑηναίους διεξῆλθε, καιριώτατα τὸ τοῦ 

Εὐριπίδου ἐπεφϑέγξατο 
.«-Θησεῦ. πάλιν μὲ ἐτρ ὐγη: ὡς ἴδω πόλιν." 

ιδ΄. ᾿᾿ϑηνόδωρος δὲ ὁ σοφιστὴς τὸ μὲν ἐς 
πατέρα ἧκον ἐπ’ φανέστατος ἦν τῶν χατὰ τὴν ἀἶνον, 
τὸ δὲ ἐς διδασκάλους καὶ παίδευσιν φανερώτατος 
τοῦ Ἑλληνικοῦ. ᾿ΖΔριστοκλέους μὲν γὰρ ἤκουσε παῖς 
ἔτι. Χρήστου δὲ ἤδη ξυνιείς. ὅϑεν ἀπ᾽ ἀμφοῖν 
ἐκράϑη τὴν γλῶτταν ἀττικίζων τε κἀκ περιβολῆς 
ἑρμηνεύων. παιδεύων δὲ ᾿4ϑήνησι κατὰ τοὺς χρό- 
νους, οὗς καὶ Πολυδεύκης ἐπαίδευσεν. ἐπέσκωπτεν 
αὐτὸν ταῖς διαλέξεσιν ὡς μειρακιώδη λέγων «οἵ. 
Ταντάλου κῆποι“ δοκεῖν ἐμοὶ τὸ κοῦφον τοῦ λόγου ὅ 
καὶ ἐπιπόλαιον φαντασίᾳ προσεικάξζων οὔσῃ τε καὶ 
οὐκ οὔσῃ. ἐμβριϑὴς δὲ καὶ τὸ ἦϑος γενόμενος ἐτε- 
λεύτα ἡβῶν ἔτι ἀφαιρεϑεὶς ὑπὸ τῆς τύχης τὸ καὶ 
πρόσω ἐλάσαι δόξης. ' 

ιδ΄. Λαμπρὸν ἐν σοφισταῖς καὶ Πτολεμαῖος ὃ 
Ναυκρατίτης ἤχησεν. ἦν μὲν γὰρ τῶν μετεχόντων 
τοὺ ἱεροῦ τοῦ περὶ Ναύκρατιν ὀλίγοις Ναυκρατιτῶν 

ὑπάρχον. Ἡρώδου δὲ ἀκροατὴς. μέν. οὐ μὴν ζηλωτὴς 
ἐγένετο. ἀλλ᾽ ἐς τὸν Πολέμωνα μᾶλλον ὑπηνέχϑη, 
τὸν γὰρ ῥοῖξον τοῦ λόγου καὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ἐπ᾿ 
περιβολῆς φράξειν ἐκ τῆς Πολέμωνος σκηνῆς ἐσηγά- 
γετο. λέγεται δὲ καὶ αὐτοσχεδιάσαι σὺν εὐροίᾳ 

δὴ, 
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ἀμηχάνῳ. δικῶν τε καὶ δικαστηρίων παρέτραγε μέν. 
οὐ μήν, ὡς ὄνομα ἐντεῦϑεν ἄρασϑαι. Μαραϑῶνα 
ὃὲ αὐτὸν ἐπωνόμαζον, ὡς μέν τινες. ἐπειδὴ τῷ 

“Μαραϑῶνι δήμῳ ἐνεγράφη ᾿4ϑήνησιν, ὡς δὲ ἐνίων 
- ἤκουον, ἐπειδὴ ἐν ταῖς ᾿Δττικαῖς τῶν ὑποθέσεων 
τῶν Μαραϑῶνι προκινδυνευσάντων ϑαμὰ ἐμνημό-- 
νευξν. 

Κατηγοροῦσι δὲ τοῦ Πτολεμαίου τινὲς ὡς μὴ 
διορῶντος τὰς ὑποθέσεις. μηδὲ ὅπη ξυνεστᾶσί τε 

καὶ μή, τεχμήριον τόδε τιϑέμενοι τῆς κατηγορίας 
ταὐύτης᾽ τοὺς Μεσσηνίους οἵ Θηβαῖοι γράφονται τὴν 

906 τῶν ἀχαριστησάντων. ἐπεὶ τοὺς φεύγοντας αὐτῶν 
μὴ ἐδέξαντο, ὅτε καὶ αἴ Θῆβαι ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου 
ἥλωσαν. ταύτην γὰρ ἐπιφανῶς αὐτῷ εἰρημένην τὴν 

 ὑπόϑεσιν καὶ σοφῶς, ὡς οἷόν τε. συκοφαντοῦσι 
λέγοντες. ὡς εἰ μὲν ξῶντος ᾿4λεξάνδρου χρένονται., 
τίς οὕτω ϑρασύς. ὡς καταψηφίσασϑαι Μεσσηνίων; 
εἰ δὲ τεϑνεῶτος. τίς οὕτω πρᾶος, ὡς ἀπογνῶναι τὴν 
αἰτίαν; οὐ γὰρ ξυνιᾶσιν οἱ ταῦτα διαβάλλοντες. ὅτι 
ἡ τῶν Μεσσηνίων ἀπολογία κατὰ ξυγγνώμην ἵσταται 
τὸν ᾿4λέξανδρον προισχομένων καὶ τὸν ἐκείνου 
φόβον, οὗ μηδὲ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀπείρως εἶχεν. ταῦτά 
μου ἀπολελογήσϑω ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς παροεβουμεν: 
αὐτὸν ἀδίκου καὶ πεπανουργημένης αἰτίας καὶ γὰρ 
δὴ καὶ εὐφημότατος σοφιστῶν οὗτος. πλεῖστα δὲ 
ἐπελθὼν ἔϑνη καὶ πλείσταις ἐνομιλήσας πόλεσιν 

οὐδαμοῦ διέβαλε τὸ ἑαυτοῦ κλέος, οὐδὲ ἥττων ἢ 
προσεδοκήϑη ἔδοξεν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπὶ λαμπροῦ ὀχή- 
ματος τῆς φήμης πορευόμενος διήει τὰ ἄστη. ἐτε- 
λεύτα δὲ γηραιὸς ἐν Αἰγύπτῳ τοὺς ὀφϑαλμοὺς οὐκ 
ἀφαιρεϑεὶς μὲν ὑπὸ τοῦ τῆς κεφαλῆς ῥεύματος. 
ἐπικοπεὶς δέ. 

.ῈΈ 

οι 

τῷ ς 

τῷ Φι 

26 



10 

20 

100 : ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ἢ 360. 

ις΄. Εὐοδιανὸν δὲ τὸν Σμυρναῖον τὸ μὲν 
γένος ἐς Νικήτην τὸν σοφιστὴν ἀνῆγεν, αἵ δὲ οἴκοι 
τιμαὶ ἐς τοὺς ἀρχιερέας τε καὶ στεφανουμένους τὴν 
ἐπὶ τῶν ὅπλων, τὰ δὲ τῆς φωνῆς ἄϑλα ἐς τὴν 
Ῥώμην καὶ τὸν ἐκείνῃ ϑρόνον. ἐπιταχϑεὶς δὲ καὶ" 
τοῖς ἀμφὶ τὸν Ζιόνυσον τεχνίταις, τὸ δὲ ἔϑνος τοῦτο 
ἀγέρωχοι καὶ χαλεποὶ ἀρχϑῆναι., ἐπιτηδειότατος τὴν 
ἀρχὴν ἔδοξε καὶ κρείττων ἢ λαβεῖν αἰτέαν. υἱοῦ δὲ 
αὐτῷ τελευτήσαντος ἕν τῇ Ῥώμῃ φύθο ἰρς οὐδὲ 
ἀγεννὲς ἀνεφϑέγξατο, ἀλλ᾽... ὦ τέκνον" ᾿ τρὶς ἀνα- 
καλέσας ἔϑαψεν. ἀποϑνήσκοντι δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν 591 

Ῥώμην παρῆσαν μὲν οἱ ἐπιτήδειοι πάντες. βουλὴν 
ὃὲ αὐτῶν ποιουμένων ὑπὲρ τοῦ σώματος. εἴτε χρὴ 
καταϑάπτειν αὐτόϑι, εἴτε ταριχεύσαντας πορϑμεύειν 

ἵΞ 3 
ἐς τὴν Σμύρναν ἀναβοήσας ὁ Βὐοδιανὸς ..οὐ κατα- 

΄ Ἐζ: 9} ᾿ δλ ΄ ἐς ϑ' Α Α - 

λείπω" ἔφη τὸν υἷον μόνον. ῶὧδὲ μὲν δὴ σοφῶς 
» »" 3 

ἐπέσκηψε τὸ τῶ παιδὶ ξυνταφῆναι. ἀκροατὴς δὲ 
᾿Δφιστοκλέους γενόμενος πανηγυρικῆς ἰδέας ἥψατο 

ἐν στρυφνῷ πθοτῆσι συγκεράσας οἷον νᾶμα πότιμον. 

εἰσὶ δὲ οἵ φασι καὶ Πολέμωνος ἠκροᾶσϑαι αὐτόν. 
ιζ. Ῥούφον δὲ τὸν ἐκ τῆς Περένϑου σοφιστὴν ᾿ 

μὴ ἀπὸ τῆς οὐσίας. μηδὲ εἰ πολλοὶ ὕπατοι τὸ ἔκει- 
νου γένος. μηδὲ εἰ τὴν τῶν ἩΔΝΈΛΆΝ ΒΆΘΡΩΙ; ̓ Αϑήνησιν 

εὐκλεῶς ἦρξεν. ταυτὶ γὰρ εἰ καὶ πλείω λέγοιτο, 

δούπω τῇ σοφίᾳ τοῦ ἀνδρὸς πασαβεβλησίρους ἄξια, 

ἀλλ᾽ ὴ γλῶττα δηλούτω αὐτὸν καὶ ἡ ξύνεσις. ἡ περὶ 

τὰς ἐσχηματισμένας μάλιστα τῶν ὑποϑέσεων ἐχρή- 
σατο. τὴν δὲ ἰδέαν ταύτην ἐθαυμάσϑη πρῶτον μέν. 
ὅτι χαλεπὴ ἑρμηνεῦσαι. δεῖ γὰρ ἐν ταῖς κατὰ σχῆμα 
ξυγκειμέναις τῶν ὑποθέσεων τοῖς μὲν λεγομένοις 
ἡνίας. τοῖς δὲ σιωπωμένοις κέντρου. ἔπειτα, οἶμαι, 
καὶ διὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἐκκειμένως γὰρ τοῦ ἤϑους 



Ρ- 261. ΒΙΟΙῚ ΣΟΦΙΣΤΩ͂Ν, 101 

καὶ ἀπανούργως ἔχων ὑπεκρένετο εὖ, καὶ ἃ μὴ ἐπε- 
98 φύκει. πλουσιώτατος δὲ τῶν κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον 

καὶ Προποντίδα γενόμενος καὶ δόξης αὐτῷ ἐπὶ τῷ 
σχεδιάξειν πολλῆς μὲν ὑπαρχούσης ᾿άϑήνησι, πολλῆς 
ὃὲ ἐν Ἰωνίᾳ τε καὶ Ἰταλίᾳ, οὐδαμοῦ κατέστησεν 
ἑαυτὸν ἐς ᾿ἀπέχϑειαν ἢ πόλεως ἢ ἀνδρός, ἀλλὰ 

πραότητος ἣν χρηματιστής. ἐλέγετο δὲ καὶ γυμνα- 
στικῇ κρατύνειν τὸ σῶμα ἀναγκοφαγῶν ἀεὶ καὶ δια- 
πονῶν αὐτὸ παραπλησίως τοῖς ἀγωνιζομένοις. ἀκρο- 
ατὴς δὲ Ἡρώδου μὲν ἐν παισίν. ᾿Δριστοκλέους δὲ ἐν 
μειρακίοις γενόμενος καὶ μεγάλων ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀξιω- 
ϑεὶς ἐλαμπρύνετο τῷ Ἡρώδῃ μᾶλλον δεσπότην τὲ 
αὐτὸν καλῶν καὶ Ἑλλήνων γλῶτταν καὶ λόγων 236 
βασιλέα καὶ πολλὰ τοιαῦτα. ἐτελεύτα δὲ οἴκοι ἕν 
καὶ ἕξήκοντα ἔτη γενόμενος καὶ ἐπὶ παισίν. ὑπὲρ 
ὧν γε μέγα οὐδὲν ἔχω εἰπεῖν. πλήν γε δὴ ὅτι ἀπ᾽ 
ἐχείνου. 

ιη. Ὀνόμαρχος δὲ ὁ ἐκ τῆς άνδρου σοφιστὴς 
οὐκ ἐθαυμάξετο μέν, οὐ μεμπτὸς δὲ ἐφαίνετο. ἐπαί- 
δευσε μὲν γὰρ κατὰ χρόνους. οὖς ᾿4δριανός τε καὶ 30 
Χρῆστος ᾿4ϑήνησι, πρόσοικος δὲ ὧν τῆς ᾿4σίας τῆς 
᾿Ιωνικῆς ἰδέας οἷον ὀφϑαλμίας ἔσπασε. σπουδαξο- 
μένης μάλιστα τῇ Ἐφέσῳ. ὅϑεν ἐδόκει τισὶν οὐδ᾽ 
ἠκροᾶσϑαι Ἡρώδου καταψευδομένοις τοῦ ἀνδρός" 
τὸ μὲν γὰρ τῆς ἑρμηνείας παρέφϑορεν ἔσϑ᾽ ὅπη δι : 
ἣν εἴρηκα αἰτίαν, αἱ δὲ ἐπιβολαὶ τῶν νοημάτων 
Ἡρώδειοί τε καὶ ἀπορρήτως γλυκεῖαι. ἔξεστι δὲ 
αὐτὸν ϑεωρεῖν ἐπὶ τοῦ τῆς εἰκόνος ἐρῶντος. εἰ μὴ 
μειρακιεύεσϑαι δόξω. εἴρηται δὲ ὧδε᾽ ..ὦ κάλλος 
ἔμψυχον ἐν ἀψύχῳ σώματι. τίς ἄρα σε δαι- 80 

9 μόνων ἐδημιούργησεν; πειϑώ τις ἢ χάφις 

ἢ αὐτὸς ὁ Ἔρως, ὁ τοῦ κάλλους πατήρ; ὡς 
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΄ ’ ᾽ 5 ᾿ὕ᾿ , 

παντα σοι προδεστιν ἐν ἀληϑεία προσῶπου 
, ΄ κά ; ’ 

στάσις χρύας ἄνϑος βλέμματος κέντρον 
μειδίαμα κεχαρισμένον παρειῶν ἔρευϑος 
ἀκοῆς ἴχνος. ἔχεις δὲ καὶ φωνὴν μέλλουσαν 

3. τοῖν, ΄ κ᾿ Ἂν 2 5 12 » ι 
αεί. ταχατι καὶ λαλεῖς, ἀλλ ἐμοῦ μὴ παρ- 

ὄντος, ἀνέραστε καὶ βάδσκανε. πρὸς πιστὸν 
ἐραστὴν ἄπιστε. οὐδενός μοι μετέδωκας 
δήματος᾽ τοιγαροῦν τὴν φρικωδεστάτην 
ἅπασιν ἀεὶ τοῖς καλοῖς ἀρὰν ἐπὶ σοὶ ϑήσο- 
μαι εὔχομαΐί σοι γηρᾶσαι.“ τελευτῆσαι δὲ 

ΕῚ ΕΣ ἡ εκα ΄ ΠΕΟΤΙΘΕ ὃς. ἀν 
αὐτὸν οἱ μὲν 4ϑήνησι. οἱ δὲ οἴκοι. μεσαιπολιὸν τε 

καὶ παριόντα ἐς γῆρας, γενέσϑαι δὲ ἀγροικότερον τὸ- 
εἶδος καὶ κατὰ τὸν Μάρχου τοῦ Βυξαντίου αὐχμὸν. 

ιϑ΄. ᾿“πολλώνιος δὲ ὁ Ναυχρατίτης Ἡρακλείδῃ 
,: 2 ,ὔ 2 Ψ Ἁ 3 ΄ , 

μὲν ἐναντία ἐπαίδευσε τὸν Αϑήνησι ϑρόνον κατει- 

ληφότι. λόγου δὲ ἐπεμελήϑη πολιτικοῦ καὶ εὖ κεκο- 
τ ᾿ 2 ᾿ ᾿ Χ 

λασμενου.. ἧττον δὲ ἀγωνιξομένου.. περιβολὴ γὰρ 
» - Ἁ ,- Α 3 “Ὁ » Α ἄπεστιν αὐτοῦ χαὶ πνεῦμα. οντι δὲ αὐτῷ κακῷ τὰ 

, » 3 » ἐρωτικὰ γίγνεται παῖς ἐξ ἀδίκων γάμων Ῥουφῖνος 
ς π-.- 8 3 -» , γφχ ΄ 2 «χ 

ὁ ἐπ᾽ αὐτῷ σοφιστεύσας οὐδὲν γόνιμον, οὐδὲ ἐκ 
καρδίας. ἀλλὰ τῶν ἐκείνου κομματέων τὲ καὶ νοιδέων 

τ ᾿ ᾿ 3 -» 
ἐχόμενος, ἐφ᾽ ᾧ καὶ λαβὼν αἰτίαν ἐξ ἀνδρὸς σοφοῦ 

2 , ΄ὔ Ὡς "» «οὗ νόμοι“ ἔφη ..διδόασί μοι χρῆσϑαι τοῖς πατρῴοις.“ 
τι , 3 3 ι τα ᾿ ᾿ 

καὶ ὃς ..διδόασι μέν““. εἶπεν ..ἀλλὰ τοῖς κατὰ νόμους 
ἘΞ ΄ ςς ῇ Ἁ ,» - Α Α 

γεγονοσι. καϑάπτονται δὲ αὐτοῦ τινὲς καὶ τὸ 

σταλῆναι ἐς Μακεδονίαν μισϑωτὸν οἰκίας οὐδὲ εὖ 

πραττούσης. ἀλλ᾽ ἀφείσϑω τῶν τοιούτων εὕροις 600 
μὲν γὰρ ἂν καὶ τῶν πολὺ σοφῶν ἐνίους πολλὰ καὶ 
ἀνελεύϑερα ὑπὲρ χρημάτων πράξαντας, οὐ μὴν τόν 
γε ᾿Δἀπολλώνιον τοῦτον. κοινήν τε γὰρ παρέσχε τὴν 
οὐσίαν τῶν Ἑλλήνων τοῖς δεομένοις, καὶ οὐ βαρὺς 
ἣν ὑπὲρ μισϑοῦ ξυμβῆναι. ἐτελεύτα δὲ ἑβδομη- 
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χοντούτης ᾿4ϑήνησιν ἔχων ἐντάφιον τὴν ἐξ ἁπάντων 

᾿ϑηναίων εὔνοιαν. ᾿Αδριανοῦ μὲν καὶ Χρήστου 

τῶν σοφιστῶν ἀκροατὴς ἐγένετο, ἀμφοῖν δὲ ἀφέστη- 

κεν, ὅσον οἵ μὴ ἀκούσαντες. ἐφεώρα δὲ τὰς ὑποϑέ- 

σεις ὑπεξιὼν μὲν τοῦ κοινοῦ, καιρὸν δὲ πλείω τοῦ 

ξυμμέτρου. 

χ΄. Ὁ δὲ ᾿ἀπολλώνιος ὁ ᾿Αϑηναῖος ὀνόματος 

μὲν ἠξιώϑη καϑ᾽ Ἕλληνας. ὡς ἵἱχανὸς τὰ δικανικὰ 

καὶ τὰ ἀμφὶ μελέτην οὐ μεμπτός. ἐπαίδευσε δὲ 

 ᾽Αϑήνησι καϑ'᾿ Ἡρακλείδην τε καὶ τὸν ὁμώνυμον 

τοῦ πολιτικοῦ ϑρόνου προεστὼς ἐπὶ ταλάντῳ. δια- 

πρεπὴς δὲ καὶ τὰ πολιτικὰ γενόμενος ἔν τε πρε- 

᾿σβείαις ὑπὲρ τῶν μεγίστων ἐπρέσβευσεν ἔν τε λει- 

τουργίαις, ἃς μεγίστας ᾿Αϑηναῖοι νυμίξουσι.. τήν τε 

ἐπώνυμον καὶ τὴν ἐπὶ τῶν ὅπλων ἐπετράπη καὶ τὰς 

801 ἐξ ἀνακτόρου φωνὰς ἤδη γηράσχων, Ἡρακλείδου 

μὲν καὶ Δογίμου καὶ Γλαύκου καὶ τῶν τοιούτων 

ἱεροφαντῶν εὐφωνίᾳ μὲν ἀποδέων. σεμνότητι δὲ καὶ 

μεγαλοπρεπείᾳ καὶ κόσμῳ παρὰ πολλοὺς δοκῶν 

τῶν ἄνω. ; 

Πρεσβεύων δὲ παρὰ Σεβῆρον ἐν Ῥώμῃ τὸν 

αὐτοκράτορα ἀπεδύσατο πρὸς Ἡρακλείδην τὸν σοφι- 

στὴν τὸν ὑπὲρ μελέτης ἀγῶνα. καὶ ἀπῆλϑεν ὁ μὲν 

τὴν ἀτέλειαν ἀφαιρεϑείς. ὁ δὲ ᾿ἀπολλώνιος δῶρα 

᾿ς ξχων. διαδόντος δὲ τοῦ Ἡρακλείδου λόγον οὐκ 

 ἀληϑῆ ὑπὲρ τοῦ ᾿ἀπολλωνίου, ὡς αὐτίκα δὴ βαδιου- 

᾿ μένου ἐς Διβύην, ἡνίκα 1. Δεπτίνης] ἣν ὁ αὐτοκρά- 

᾿ς τχῶρ ἐκεῖ καὶ τὰς ἐξ ἁπάσης γῆς ἀρετὰς συνῆγεν. 

καὶ πρὸς αὐτὸν εἰπόντος -:ὥρα. σοι ἀναγιγνώσκειν 

τὸν πρὸς Λεπτίνην“ .«σοὶ μὲν οὖν“΄. ἡ δ᾽ ὁ ᾽4πολ- 

λώνιος. .»καὶ γὰρ δὴ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀτελείας γέ- 

γραπταί'΄. 

78 
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Βαλβῖδα μὲν δὴ τοῦ λόγου ὁ ᾿Ζπολλώνιος ἐκ 
τῆς ᾿ἡδριανοῦ ἰδέας βέβληται ἅτε δὴ καὶ ἀκροατὴς 
γενόμενος. παραλλάττει δὲ ὅμως ἐς δυϑμοὺς ἐμμέ- 
τρους τε καὶ ἀναπαίοντας. οὖς εἰ φυλάξαιτο, δεμ-- 
νοπρεπὴς τὴν ἀπαγγελίαν δοκεῖ καὶ βεβηκώς. τουτὶ 

ἤν θὰ  ΞῊς ἣν 91 .9.. »» κι ς ’ ͵ 
δέ ἐστιν ἘΠ ΞΕ καὶ ἐπ΄ ἄλλῶν ἜΣΗ υποϑεέσεων. μα- 

λιστα δὲ ἐπὶ τοῦ Καλλίου, ὃς ἀπαγορεύει τοῖς 4ϑη- 

ναίοις πυρὶ μὴ ϑάπτειν᾽ «αὐψηλὴν σῖτα, ἄν -- θ0Σ 

ϑρωπε. τὴν δᾷδα. τέ βιάξῃ καὶ κατάγεις 
κάτω καὶ βασανίξεις τὸ πῦρ; οὐράνιόν 

ἐστιν, αἰϑέριόν ἐστιν, πρὸς τὸ ξυγγενὲς 
ἔρχεται τὸ πῦρ. οὐ κατάγεινεκρούς, ἀλλ᾽ 
ἀνόγει ϑεούς. ἰὼ Προμηϑεῦ δαδοῦχε καὶ 
πυρφόρε, οἷά σου τὸ δῶρον ὑβρίξεται" νε- 

κροῖς ἀναισϑήτοις ἀναμίγνυται. ἐπάρη- 
ξἕον βοήϑησον κλέψον, εἰ δυνατόν, κἀκεῖ- 
ϑεν τὸ πῦρ.“ παρεϑέμην δὲ ταῦτα οὐ παραιτού-- 
μένος αὐτὸν τῶν ἀκολάστων ῤῥυϑμῶν, ἀλλὰ διδά- 
σχων., ὅτι μηδὲ τοὺς σωφρονεστέρους ῥυϑμοὺς 
ἠγνόει. ἐτελεύτα μὲν οὖν ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ ἕβδο- 

μήκοντα ἔτη πολὺς καὶ ἐν τῷ ᾿ΔΑϑηναίων δήμῳ 
πνεύσας. ἐτάφη δὲ ἐν τῷ προαστείῳ τῆς ᾿Βλευσῖ- 
νάδε λεωφόρου. ὄνομα μὲν δὴ τῷ προαστείῳ Ἱερὰ 
συκῆ, τὰ δὲ ᾿Ελευσινόϑεν ἱερά, ἐπειδὰν ἐς ἄστυ 

5 ἄγωσιν. ἐκεῖ ἀναπαύουσιν. 

κά. ᾿ναγράψω καὶ Πφόκλ ον τὸν ἸΝα πρδεί5 
τὴν εἰδὼς εὖ τὸν ἄνδρα, καὶ γὰρ δὴ καὶ τῶν ἐμῶν 
διδασκάλων εἷς οὗτος. Πρόκλος τοίνυν ἦν μὲν τῶν θ08: 

οὐκ ἀφανῶν κατ᾽ Αἴγυπτον, στασιάζουσαν δὲ ἰδὼν 
τὴν Ναύκρατιν καὶ παρὰ τὰ ἤϑη πολιτεύοντας τὴν 
᾿ἀϑήνησιν ἡσυχίαν ἠσπάσατο καὶ ὑπεχπλεύσας ἐκεῖ 
ἔξη πολλὰ μὲν ἀγαγὼν χρήματα, πολλοὺς δὲ οἰκέ-. 

᾿ πεν" 
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τας καὶ τὴν ἄλλην κατασχευὴν μεγαλοπρεπῶς κεχο- 

σμημένην. εὖ δὲ ἀκούων ᾿4ϑήνησι καὶ τὸν ἐν μει- 
ρακίῳ χρόνον ηὐδοκίμησε πολλῷ μᾶλλον ἀνὴρ γε- 
νόμενος, πρῶτον μὲν ἐπὶ τῇ τοῦ βίου αἱἵρέδσει, 
ἔπειτα, οἶμαι. καὶ ἐπὶ εὐεργετήματι γενομένῳ μὲν 

3 ἧς “ 

περὶ ἕνα ᾿άϑηναῖον, δήλωσιν δὲ παρασχομένῳ χρη- 
ζ “, 12 5 Ε] Α . - ᾽ ΄ “ ΄ 
στοῦ ἡϑους᾽ ἐς γὰρ τὸν Πειραιᾶ ἑσπλευσας ἤρετο 

τινα τῶν αὐτόϑεν. εἰ ὁ δεῖνα καλῶς ᾿4ϑήνησι ξὴ 
καὶ εὖ πράττει. ἠρώτα δὲ ταῦτα ὑπὲρ τοῦ ξένου. 
ᾧ προσέμιξεν ᾿4ϑήνησι νέος ὦν. ὅτε δὴ καὶ ᾿άδρια- 

»" ᾿ ᾿ ΒΕ » 

νῷ ἐφοίτα. μαϑὼν δὲ αὐτὸν εἷναίτε καὶ ἕὴῆν. ἐκπεσεῖ-- 
σϑαι δὲ αὐτίκα τῆς οἰκίας διακηρυττομένης ἐπ᾽ 
ἀγορᾶς πρὸς δραχμὰς μυρίας. ἃς ἐπ᾽ αὐτῇ ἐδεδά- 
νειστο. ἔπεμψεν αὐτῷ τὰς μυρίας μηδὲ ἀνελϑών 

2 Ἁ ΄ πῶ ἐς τὸ ἄστυ εἰπὼν ..ἐλευϑέρωσον τὴν οἰκίαν, 
"“ [ -» -" -"»" . ΄ 

ἵνα μή σε χατηφὴ ἴδω“΄. ταῦτα μὴ πλουσίου μόνον 
ς - - 

ἡγώμεθα, ἀλλὰ καὶ τῷ πλούτῳ καλῶς χρωμένου 
πεπαιδευμένου τε ἵχανῶς καὶ τὰ φιλικὰ ἀκριβοῦντος. 

3 , ᾿ κι 4... , ᾿ ΚΕ", , Ἑχτήσατο δὲ καὶ οἰκίας. δύο μὲν ἐν ἄστει. μίαν 
δὲ ἐν Πειραιεῖ καὶ ἄλλην ᾿Ελευσῖνι. ἐφοίτα δὲ αὐτῷ 
καὶ ἀπ᾿ Αἰγύπτου λιβανωτὸς ἐλέφας μὐρον βίβλος 

’΄ Ἁ Ὡς ς  ς. 9 ’ ᾿ 3 Ν ΄ 

βιβλία καὶ πᾶσα ὴ τοιάδε ἀγορά. καὶ ἀποδιδόμενος 

αὐτὰ τοῖς διατιϑεμένοις τὰ τοιαῦτα οὐδαμοῦ φιλο- 
’ “᾿ 32 φ«" 2 ΄ 2 φνΝ 3 Ἁ 

χρήματος ἔδοξεν οὐδὲ ἀνελεύϑερος. οὐδὲ ἐραστὴς 
᾿ δν ’, 2 φ«Χ 2 , ΄ Ἵ ,ὔ 
τοῦ πλείονος. οὐδὲ ἐπικέρδια μαστεύων ἢ τόκους. : 

᾽ , Ὁ τ Ἢ - “ἀν (Ὰ κέ .“» παν Ν 
ἀλλ᾽ αὐτὸ ἀγαπῶν τὸ ἀρχαῖον. υἱῷ τε ἀσώτῳ περὶ 

ἀλεχτρυόνων τροφὴν περί τε ὀρτύγων κυνῶν τε καὶ 
᾿΄ ν “σ΄ , - ΕΠ ΄ 

κυνιδίων καὶ ἵππων ξυννεάζων μᾶλλον ἡ ἐπιπλήττων 

καὶ παρὰ τοῖς πολλοῖς ἔχων αἰτίαν . ϑᾶττον" ἔφη 
ΡΞ ΄ , Ἵ 

μεταβαλεῖ τὸ μετὰ γερόντων παίζειν ἢ μετὰ ἡλέ- 
κων“΄. ἀποθανόντος δὲ αὐτῷ τοῦ παιδὸς καὶ τῆς 

Ὁ: γυναικὸς ἐπὶ παλλακῇ ἐγένετο διὰ τὸ καὶ γηράσχον - 
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τας ὀφϑαλμοὺς ἐπάγεσϑαι. ϑηλυτάτῃ δὲ αὐτῇ γε- 
νομένῃ πᾶσαν ἐφιεὶς ἡνίαν οὐκ ἀγαϑὸς ἔδοξε προ- 
στάτης τοῦ οἴκου. 

Τὰ δὲ τῆς μελέτης πάτρια τῷ ἀνδρὶ τούτῳ διέ- 
κξιτὸ ὧδε᾽ ἑχατὸν δραχμὰς ὅπαξ καταβαλόντι ἐξῆν 
ἀκροᾶσϑαι τὸν ἀεὶ χφόνον. ἦν δὲ αὐτῷ καὶ ϑήκη 
βιβλίων ἐπὶ τῆς οὐκίας . ὧν μετῆν τοῖς ξυλλεγομέ- 
νοις ἐς τὸ πλήρωμα τῆς ἀκροάσεως. ὡς δὲ μὴ συρίτ- 
τοιμὲν ἀλλήλους, μηδὲ σκώπτοιμεν, ἃ ἐν ταῖς τῶν 
σοφιστῶν ξυνουσίαις φιλεῖ γίγνεσθαι, ἀϑρόάοι ἐσεκα- 
λούμεϑα καὶ ἐκαϑήμεϑα ἐσκληϑέντες οἵ μὲν παῖδες 
καὶ οἱ παιδαγωγοὶ μέσοι. τὰ μειράκια δὲ αὐτοί. τὸ 
μὲν οὖν διαλεχϑῆναι αὐτὸν ἐν σπανιστοῖς ἔκειτο, 
ὅτε δὲ ὁρμήσειεν ἐς διάλεξιν, ἱππιάζοντί τε ἐῴκει 
καὶ γοργιάξοντι. ἡ μελέτη δὲ τῆς προτεραίας προ- 
εωραμένη ἐσεκυκλεῖτο. τὸ δὲ μνημονικὸν ἐνενηκον-- 
τούτης ἤδη γηράσκων καὶ ὑπὲρ τὸν Σιμωνέδην ἔρ- 
θῶτο, καὶ ἕρμήνευε μὲν κατὰ φύσιν. ᾿“δριάνειοι δὲ 
ἦσαν αἷ ἐπιβολαὶ τῶν νοημάτων. 

κβ΄. Φοῖνιξ δὲ ὁ Θετταλὸς οὐδὲ ϑαυμάσαι 
ἄξιος, οὐδὲ αὖ διαβαλεῖν πάντα. ἦν μὲν γὰρ τῶν 
Φιλάγρῳ πεφοιτηκότων. γνῶναι δὲ ἀμείνων ἢ ἕρ- 

μηνεῦσαι. τάξιν τε γὰρ τὸ νοηϑὲν εἶχε καὶ οὐϑὲν 
ἔξω καιροῦ ἐνοεῖτο, ἡ δὲ ἑρμηνεία διεσπάσϑαι τὲ 
ἐδόκει καὶ δυϑμοῦ ἀφέστηκέναι. ἐδόκει δὲ ἐπιτηδειό--. 
τερὸος γεγονέναι τοῖς ἀρχομένοις τῶν νέων ἢ τοῖς 
ἕξιν τινὰ ἤδη κεκτημένοις. τὰ γὰρ πράγματα γυμνὰ 
ἐξέκειτο καὶ οὐ περιήμπισχεν αὐτὰ ἡ λέξις. ἑβδομη- 
κοντούτης δὲ ἀποϑανὼν ᾿άΑϑήνησιν ἐτάφη οὐκ ἀφα- 

ΒΝ - Α Ἁ - ᾽ - , ΚῚ 

80 νῶς, κεῖται γὰρ πρὸς τοῖς ἐκ τῶν πολέμων ἕν δὲ- 

ξιᾷ τῆς ᾿Δκαδημίανδε καϑόδου. 
κγ΄. άγει μὲ ὁ λόγος ἐπ᾽ ἄνδρα ἐλλογιμώτατον θ06: 
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 ιω. ""ς-Ἀ 
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“«μιανὸν τὸν ἐκ τῆς Ἐφέσου. ὅϑεν ἐξῃρήσϑοων 
Σῶὥτηροί τε καὶ Σῶσοι καὶ Νίκανδροι καὶ Φαῖδροι 
Κῦροί τε καὶ Φύλακες. ἀϑύρματα γὰρ τῶν Ἑλλή- 
νῶν μᾶλλον οὗτοι προσρηϑεῖεν ἂν ἢ σοφισταὶ λόγου 

ἄξιοι. Δαμιανῷ τοίνυν ἐλλογιμώτατον μὲν καὶ τὸ 
ἄνω γένος καὶ πλείστου ἄξιοι τῇ ᾿Εφέσῳ., εὐδοκι-- 
μώτατοι δὲ καὶ οἵ ἀπ᾿ αὐτοῦ φύντες. ξυγκλήτου 
γὰρ βουλῆς ἀξιοῦνται πάντες ἐπ᾽ εὐδοξία ϑαυμα- 
ξόμενοι καὶ ὑπεροψίᾳ χρημάτων. αὐτός τε πλούτῳ 
ποικίλῳ καὶ πολυπρεπεῖ κατεσχευασμένος ἐπήρκει 

μὲν καὶ τοῖς δεομένοις τῶν ᾿Εφεσίων., πλεῖστα δὲ 
ὠφέλει τὸ κοινὸν χρήματά τε ἐπιδιδοὺς καὶ τὰ ὑπο- 
δεδωκότα τῶν δημοσίων ἔργων ἀναχτώμενος. συνῆ- 
ψε δὲ καὶ τὸ ἱερὸν τῇ ᾿Εφέσῳ κατατείνας ἐς αὐτὸ 
τὴν διὰ τῶν Μαγνητικῶν κάϑοδον. ἔστι δὲ αὕτη 
στοὰ ἐπὶ στάδιον λίϑου πᾶσα. νοῦς δὲ τοῦ οἰκοδὸο- 
μήματος μὴ ἀπεῖναι τοῦ ἱεροῦ τοὺς ϑεραπεύοντας, 
ὁπότε ὕοι. τοῦτο μὲν δὴ τοὖργον ἀπὸ πολλῶν χρη- 

2 Γς [4 3 Ἀ 2 . -" δ »" 

μάτων ἀποτελεσϑὲν ἐπέγραψεν ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ γυ- 
ναικός, τὸ δὲ ἐν τῷ ἱερῷ ἑστιατήριον αὐτὸς ἀνέϑηκε 

, Ρ) ΄ ς Ἁ ῇ 3 ς 4 ΑΥ 2 ἣν , μεγέϑει τε ἐξάρας ὑπὲρ πάνϑ᾽ ὁμοῦ τὰ παρ᾽ ἑτέροις 
}] [4 ’ ξ ’ὔ ὰ ΄ Ἁ 

καὶ λόγου κρείττω περιβαλὼν κοσμον. ὥραισται γὰρ 
᾿ » ΄, ΄ ν - 

Φρυγίῳ λίϑῳω. οἷος οὕπω ἐτμήϑη. πλουτῷ δὲ χρή- 
ἰ « γ᾿ »Ἤ Ξ ΄ ᾿ Π 

σϑαι καλῶς ἐκ μειρακίου ἤρξατο᾽ ᾿Φριστείδου γὰρ 
δὴ καὶ ᾿Αδριανοῦ κατειληφότοιν τοῦ μὲν τὴν Σμύρ- 
ναν. τοῦ δὲ τὴν Ἔφεσον. ἠκροάσατο ἀμφοῖν ἐπὶ 

Ά, » ΄ο“, »"» [2 

μυρίαις εἰπὼν πολλῷ ἥδιον ἐς τοιαῦτα δαπανᾶν 
- , μὰ 

παιδικὰ ἢ ἐς καλούς τε καὶ καλάς. ὥσπερ ἔνιοι. καὶ 
ς ε » - 

ὁπόσα ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν τούτων ἀναγέγραφα Ζῖα- 
μιανοῦ μαϑὼν εἴρηκα εὖ τὰ ἀμφοῖν εἰδότος. πλού- 

ότου δὲ ἐπίδειξιν τῷ ἀνδρὶ τούτῳ κἀκεῖνα εἶχεν" 
πρῶτα μὲν ἡ γῆ πᾶσα, ὁπόσην ἐκέχτητο, ἐκπεφυ- 
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τευμένη δένδρεσι καρπέίμοις τε καὶ εὐσκίοις, ἐν δὲ 
τοῖς ἐπὶ ϑαλάττῃ καὶ νῆσοι χειροποίητοι καὶ λιμέ- 
νῶν προχώσεις βεβαιοῦσαι τοὺς ὅρμους καταιρούσαις 
τε καὶ ἀφιείσαις ὁλκάσιν, οἰκίαν τε ἐν προαστείοις 
αἷ μὲν κατεσκχευασμέναι τὸν ἐν ἄστει τρόπον. αἱ δὲ 
ἀντρώδεις. ἔπειτα αὐτοῦ τοῦ ἀνδρὸς τὸ ἐν τῇ ἀγορᾷ 
ἦϑος οὐ πᾶν ἀσπαξομένου κέρδος, οὐδὲ ἐπαινοῦν- 
τος τὸ ἐξ ἅπαντος λαμβάνειν. ἀλλ᾽ ος αἴσϑοιτο 
ἀποροῦντας προῖκα τούτοις τὴν ἑαυτοῦ φωνὴν δι- 
δόντος. παραπλήσιον δὲ ἦν κἀν τοῖς σοφιστικοῖς 
τῶν λόγων. οὖς γὰρ αἴσϑοιτο ἀποροῦντας ἐξ ὑπερ- 
ορέων ἐθνῶν ἥκοντας, ἠφίει τούτοις τὸν μισϑὸν 
τῆς ἀκροάσεως. μὴ λάϑοιεν δαπανώμενοι. 

Ἦν δὲ δικανικοῦ μὲν σοφιστικώτερος . σοφιστι- 
ὃ κοῦ δὲ δικανικώτερος. προιὼν δὲ ἐς γῆρας μεϑῆκεν 

ἄμφω τὰς σπουδὰς τὸ σῶμα καταλυϑεὶς μᾶλλον ἢ 
τὴν γνώμην τοῖς γοῦν κατὰ κλέος αὐτοῦ φοιτῶσιν 
ἐς τὴν Ἔφεσον παρέχων ἑαυτὸν ἀνέϑηκε κἀμοί τινα 
ξυνουσίαν πρώτην τε καὶ δευτέραν καὶ τρίτην. καὶ 
εἶδον ἄνδρα παραπλήσιον τῷ Σοφοκλείῳ ἵππῳ. 
νωϑρὸς γὰρ ὑφ᾽ ἡλικίας δοκῶν νεάζουσαν ὁρμὴν ἐν 
ταῖς σπουδαῖς ἀνεκτᾶτο. ἐτελεύτα δὲ οἴκοι ἔτη 

βιοὺς ἑβδομήκοντα καὶ ἐτάφη ἐν προαστείῳ τινὶ 
τῶν ἑαυτοῦ. ᾧ μάλιστα ἐνεβίωσεν. 

κ΄. ᾿ἀντιπάτρῳ δὲ τῷ σοφιστῇ πατρὶς μὲν 
ἣν Ἱεράπολις, ἐγκαταλ εκτέα δὲ αὕτη ταῖς κατὰ τὴν 

᾿Δσίαν εὖ πραττούσαις, πατὴρ δὲ Ζευξέδημος τῶν 
ἐπιφανεστάτων ἐκείνῃ, ᾿ἀδριανῷ δὲ καὶ Πολυδεύκει θ01 
φοιτήσας ἀπὸ τοῦ Πολυδεύκους μᾶλλον ἥρμοσται. 
τὰς ὁρμὰς τῶν νοημάτων ἐκλύων τοῖς τῆς ἑρμηνείας 
δ τ 3, ΄ Ἁ Ἀ “ ον ὦ 

ῥυϑμοῖς. ἀκροασάμενος δὲ καὶ Ζηνῶνος τοῦ .“48η- 

ναίου τὸ περὶ τὴν τέχνην ἀκριβὲς ἐκείνου ἔμαϑεν. 
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αὐτοσχέδιος δὲ ὧν οὐδὲ φροντισμάτων ἠμέλει. ἀλλ᾽ 
Ὀλυμπικούς τε ἡμῖν διηει καὶ Παναϑηναικοὺς καὶ 
ἐς ἱστορίαν ἔλαβε τὰ Σεβήρου τοῦ βασιλέως ἔργα. 
ὑφ᾽ οὗ μάλιστα ταῖς βασιλείοις ἐπιστολαῖς ἐπιτα- 
χϑεὶς λαμπρόν τι ἐν αὐταῖς ἤχησεν. ἐμοὶ μὲν γὰρ 
δὴ ἀποπεφάνϑω μελετῆσαι μὲν καὶ ξυγγράψαι τοῦ 
ἀνδρὸς τούτου πολλοὺς βέλτιον. ἐπιστεῖλαι δὲ μη- 
δένα ἄμεινον, ἀλλ᾽ ὥσπερ τραγῳδίας λαμπρὸν ὑπο- 
κριτὴν τοῦ δράματος εὖ ξυνιέντα ἐπάξια τοῦ βασι- 
λείου προσώπου φϑέγξασϑαι. σαφήνειών τε γὰρ τὰ 
λεγόμενα εἶχε καὶ γνώμης μέγεϑος καὶ τὴν ἕρμη- 
ψείαν ἐκ τῶν παρόντων καὶ ξὺν ἡδονῇ τὸ ἀσύνδε- 
τον. ὃ δὴ μάλιστα ἐπιστολὴν λαμπρύνει. 

Ὑπάτοις δὲ ἐγγραφεὶς ἦρξε μὲν τοῦ τῶν Βιϑυ- 
νῶν ἔϑνους. δόξας δὲ ἑτοιμότερον χρῆσϑαι τῷ ξίφει 
τὴν ἀρχὴν παρελύϑη. βίου μὲν δὴ ὀκτὼ καὶ ἕξή- 
κοντα ἔτη τῷ ᾿Δντιπάτρῳ ἐγένετο καὶ ἐτάφη οἴκοι. 
λέγεται δὲ ἀποθανεῖν καρτερίᾳ μᾶλλον ἡ νύσῳ᾽ δι- 
δάσκαλος μὲν γὰρ τῶν Σεβήρου παίδων ἐνομίσϑη 
καὶ ϑεῶν διδάσκαλον ἐκαλοῦμεν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπαί- 

νοις τῆς ἀκροάσεως. ἀποθανόντος δὲ τοῦ νεωτέρου 

σφῶν ἐπ᾽ αἰτία. ὡς τῷ ἀδελφῷ ἐπιβουλεύοι. γρά- 
φει πρὸς τὸν πρεσβύτερον ἐπιστολὴν μονῳδίαν ἐπέ- 
χουσαν καὶ ϑρῆνον., ὡς εἷς μὲν αὐτῷ ὀφθαλμὸς ἐκ 

» , « ᾿ δ 
δυοῖν. χεὶρ δὲ μία. καὶ οὖς ἐπαίδευσεν ὅπλα ὑπὲρ: 
ἀλλήλων αἴρεσϑαι. τούτους ἀκούοι κατ᾽ ἀλλήλων ἠρμέ- 
νους. ὑφ᾽ ὧν παροξυνϑῆναι τὸν βασιλέα μὴ ἀπιστῶ- 
εν. καὶ γὰρ ἂν καὶ ἰδιώτην ταῦτα παρώξυνε βου- 
λόμενόν γε τὸ δοκεῖν ἐπιβεβουλεῦσϑαι μὴ ἀπιστεῖσθαι. 

905 κε΄. Πολὺς ἐν σοφιστῶν κύκλῳ καὶ Ἑομοκρά- 
της ὁ Φωκαεὺς ἄδεται φύσεως ἰσχὺν δηλώσας 
παρὰ πάντας. οὗς ἑἕρμηνεύω. οὐδενὶ γὰρ ϑαυμα- 

10 
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σίῳ σοφιστῇ ξυγγενόμενος, ἀλλὰ Ῥουφίνου τοῦ 
᾿Σ , Ἁ -»" -" 

Σμυρναίου ἀκηκοὼς τὰ σοφιστικὰ τολμῶντος μᾶλλον 
ἢ κατορϑοῦντος ἑρμήνευσε ποικιλώτατα Ἑλλήνων 609. 
καὶ ἔγνω καὶ ἔταξεν. οὐ τὰς μὲν τῶν ὑποϑέσεων, 

᾿Ὶ Ἁ 9 ᾿ [χὰ Α Ἁ , ᾿Ὶ 

α τὰς δὲ οὐχί. ἅπαξ δὲ πάσας τὰς μελετωμένας. καὶ 
. ᾿ ᾿ ᾿ . , 5 «ἢ 3 , 

γὰρ δὴ καὶ τὰς ἐσχηματισμένας εὖ διξϑετο ἀμφιβο- 

λίας τε πλείστας ἐπινοήσας καὶ τὸ σημαινόμενον 

ἐγκαταμίξας τῷ ὑφειμέμῳ. 
Ι Πάππος μὲν δὴ αὐτῷ ἐγένετο Ἄτταλος ὁ Πολέ- 

1 μῶνος τοῦ σοφιστοῦ παῖς, πατὴρ δὲ Ῥουφινιανὸς 
ὁ ἐκ Φωκαίας. ἀνὴρ ὕπατος Καλλιστὼ γήμας τὴν 

᾿Αττάλου. τελευτήσαντος δὲ αὐτῷ τοῦ πατρὸς ἐς δι0 

διαφορὰν κατέστη πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα οὕτω τι 
Ἰ0 2. ’ ς Ἁ ’ ἂν.. 3 3 - Ἁ 

Ὁ ἀπαραίτητον, ὡς μηδὲ δάκρυον ἐπ΄ αὐτῷ τὴν Καλ- 

15 λιστὼ ἀφεῖναι ἐν μειρακίῳ ἀποθανόντι, ὅτε δὴ καὶ 
τοῖς πολεμιωτάτοις ἐλεεινὰ τὰ τῆς ἡλικίας φαένεται. 
καὶ τοῦτο οὑτωσὶ μὲν ἀκούσαντι κακίᾳ τοῦ μειρα- 
κίου προσκείσεται μᾶλλον. εἰ μηδὲ μήτηρ ἐπ᾽ αὐτῷ 

, . ᾿ ΓΝ ἐκ ι τι ἔπαϑεν. λογιξομένῳ δὲ τὴν αἰτίαν καὶ ὅτι τὴν 
Ψ' 3 [ὦ ᾿] Α ἵι μι ς 90. μητέρα ἀπέστερξεν ἐπὶ δούλου ἔρωτι. ὁ μὲν ξυμ- 

βαίνων τοῖς νόμοις φαίνοιτο ἄν, οἱ δεδώκασι τὸ 
ἐπὶ ταῖς τοιαῖσδε αἰτίαις καὶ ἀποκτείνειν, ἡ δὲ ἀξέα 

μισεῖν καὶ τοῖς οὐ προσήκουσιν ὑπὲρ ὧν ἑαυτήν τὲ 
καὶ τὸν υἱὸν ἤσχυνεν. 

ΤΡ Ὥσπερ δὲ ταύτην ὁ Ἑρμοκχράτης διαφεύγει τὴν 
αἰτίαν. οὕτως ἐκείνην οὐκ ἂν διαφύγοι᾽ τὸν γὰρ 
πατρῷον οἶκον βαϑὺν αὐτῷ παραδοϑέντα κατεδα- 
πάνησεν οὐκ ἐς ἱπποτροφίας οὐδὲ ἐς λειτουργίας, 
ἀφ᾽ ὧν καὶ ὄνομά ἐστιν ἄρασϑαι, ἀλλ᾽ ἐς ἄκρατον 

0 καὶ ἑταίρους οἵους παρασχεῖν καὶ κωμῳδίᾳ λόγον, 
οἷον παρέσχον λόγον οἱ Καλλίαν ποτὲ τὸν Ἱππονί- 
κου κολακεύσαντες. : 
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᾿Αἀντιπάτρου δὲ παρεληλυϑότος ἐς τὰς βασιλείου 

ἐπιστολὰς “ἤδη ἀσπαξομένου τε ἁρμόσαι οἵ τὴν ἕαυ- 
τοῦ ϑυγατέρα πονήρως ἔχουσαν τοῦ εἴδους οὐκ 
ἐπήδησε πρὸς τὴν ἐκείνου εὐπραγίαν. ἀλλὰ καὶ τῆς 
προμνηστρίας ἀναγούσης ἐς τὴν τοῦ ᾿Αντιπάτρου 
ἰσχύν. ἣν εἶχε τότε, οὐκ ἄν ποτε ἔφη δουλεῦσαι 
προικὶ μακρᾷ καὶ πενθεροῦ τύφῳ. ἐξωϑούντων δὲ 

611 αὐτὸν τῶν συγγενῶν ἐς τὸν γάμον καὶ 4ιὸς Κόριν- 
ϑοὸν ἡγουμένων τὸν ᾿ἀντίπατρον οὐ πρότερον εἶξεν 
ἢ Σεβῆρον αὐτοκράτορα μεταπέμψαντα αὐτὸν ἐς 
τὴν ἑῴαν δοῦναί οἱ τὴν κόρην. ὅτε δὴ καὶ τῶν ἐπι- 
τηδείων ἐρομένου τινὸς αὐτόν. πότε ἄγοι τὰ ἀνα- 
καλυπτήρια, ἀστειότατα ὁ Ἑρμοχράτης ..ἐγκαλυπ- 
τήρια μὲν οὐν΄ ἔφη ..τοιαύτην λαμβάνων“. καὶ 
διέλυσε μετ᾽ οὐ πολὺ τὸν γάμον ὁρῶν οὔτε ἰδεῖν 
ἡδεῖαν οὔτε ἐπιτηδείαν τὸ ἦϑος. 

Καὶ ἀκροατὴς δὲ τοῦ Ἑρμοχράτους ὁ αὐτοκρά- 
᾿τῶρ γενόμενος ἠγάσϑη αὐτὸν ἴσα τῷ πάππῳ δω- 
ρεάς τε αἰτεῖν ἀνήκεν᾽ χαὶ ὃ Ἑρμοχράτης ..στε- 
φάνους μὲν“ ἔφη ..καὶ ἀτελείας καὶ σιτήσεις 
καὶ πορφύραν καὶ τὸ ἱερᾶσθαι ὁ πάππος ἡμῖν 
τοῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ παρέδωκεν. καὶ τί ἂν αἰτοίην 
παρὰ σοῦ τήμερον, ἃ ἐκ τοσούτου ἔχω; ἐπεὶ δὲ ἐστί 
μοι προστεταγμένον ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸ Πέργαμον 
᾿“σκληπιοῦ πέρδικα σιτεῖσϑαι λιβανωτῷ ϑυμιώμενον, 
τὸ δὲ ἄρωμα τοῦτο οὕτω τι σπανιστὸν καϑ' ἡμᾶς 
νῦν. ος ψαιστὸν καὶ δάφνης φύλλα τοῖς ϑεοῖς ϑυ- 
μιᾶσϑαι. δέομαι λιβανωτοῦ ταλάντων πεντήκοντα, 
ἵνα ϑεραπεύοιμι μὲν τοὺς ϑεούς. ϑεραπευοίμην δὲ 

τ 7 ςς " Ἁ Ἁ Ἁ , ς 3 

αὐτὸς.“ ἔδωκε τὸν λιβανωτὸν ξὺν ἐπαίνῳ ὁ αὕτο- 
΄ 3 - Γ ν Ἁ 2 ΄ χράτωρ ἐρυϑριᾶν εἰπών, ἐπειδὴ μικρὰ ἠτήϑη. 
Ξυνελάμβανε ὃὲ τῷ ἙἭ μοκράτει τῶν ἐπιδείξεων 
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πρῶτον μὲν τὸ τοῦ πάππου κλέος, ἡ γὰρ φύσις ἡ 
ἀνϑρωπεία τὰς ἀρετὰς ἀσπάζεται μᾶλλον τὰς ἐκ 
πατέρων ἐς παῖδας διαδοθείσας. ὅϑεν εὐκλεέστερος 
μὲν Ὀλυμπιονίκης ὁ ἐξ ᾿Ολυμπιονικῶν οἴκου, γεν- 
ναιότερος δὲ στρατιώτης ὁ μὴ ἀστρατεύτων ἡδίους 613 
τε τῶν ἐπιτηδεύσεων αἱ πατέρων τε καὶ προγόνων 
οἴκου. καὶ τέχναι βελτίους αἱ χληρονομούμεναι, 

ξυνελάμβανε δὲ αὐτῷ καὶ ἡ ὥρα ἡ περὶ τῷ εἴ- 
δει, καὶ γὰρ ἐπίχαρις καὶ ἀγαλματίας. οἷα ἔφηβοι. 
καὶ τὸ ϑάρσος δὲ τοῦ μειρακίου τὸ ἐν τοῖς πλήϑε- 

σιν ἔχπληξιν ἐς τοὺς πολλοὺς ἔφερεν. ἣν ἐχπλήτ- 
τονται ἄνϑρωποι τοὺς τὰ μεγάλα μὴ ξὺν ἀγωνίᾳ 
πράττοντας. ἐδίδου τι καὶ ἡ εὔροια καὶ ὁ τῆς γλῶτ- 
της κρότος καὶ τὸ ἐν στιγμῇ τοῦ καιροῦ ξυνορᾶν 
τὰς ὑποϑέσεις καὶ τὰ ἀναγιγνωσκόμενά τε καὶ λεγό- 
μενα παλαιότερα ὄντα ἢ νέῳ γε ἐνθυμηϑῆναι καὶ 
ἑρμηνεῦσαι. α μὲν δὴ μελέται τοῦ Ἑρμοκράτους 
ὀκτώ που ἴσως ἢ δέκα καί τις λόγος οὐ μακρός. ὃν 
ἐν Φωχαίᾳ διῆλϑεν ἐν τῷ Πανιωνίῳ κρατῆρι. ἐμοὶ 
δὲ ἀποπεφάνϑω μὴ ἄν τινα ὑπερφωνῆσαι τὴν μει- 
ρακίου τούτου γλῶτταν. εἰ μὴ ἀφῃρέϑη τὸ παρελ- 
ϑεῖν ἐς ἄνδρας φϑόνῳ ἁλούς. ἐτελεύτα δὲ κατ᾽ 
ἐνίους μὲν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι γεγονώς, ὡς δὲ ἔνιοι, 

πέντε καὶ εἴκοσι, καὶ ἐδέξατο αὐτὸν ἡ πατρῷα γῆ 
καὶ αἷ πατρῷαι ϑῆκαι. 

κς΄. ᾿Δνὴρ ἐλλογιμώτατος καὶ Ἡρακλείδης 
ὁ Δύκιος καὶ τὰ οἴκοι μέν. ἐπειδὴ πατέρων τε ἀγα- 

ϑῶν ἔφυ καὶ ἀρχιερεὺς Δυκίων ἐγένετο. τὴν δὲ 
λειτουργησίαν οὖσαν οὐ μεγάλου ἔϑνους Ῥωμαίων 618. 

μεγάλων ἀξιοῦσιν ὑπὲρ ξυμμαχίας. οἶμαι, παλαιᾶς, 

ἐλλογιμώτερος δὲ ὁ Ἡρακλείδης τὰ σοφιστικά, ἀπο- 

χρῶν μὲν γὰρ ξυνεῖναι. ἀποχρῶν δὲ ἑρμηνεῦσαι καὶ 

Ὁ 

οὐ 
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τοὺς ἀγῶνας ἀπέριττος καὶ τὰς πανηγυρικὰς ἐννοίας 
οὐχ ὑπερβακχεύων. 

᾿Ἐκπεσὼν δὲ τοῦ ϑρόνου τοῦ ᾿ά4ϑήνησι ξυστάών- 
3... τὰ ἘΡΘ: , ταῦ τ Ξ -: 

τῶν ἐπ αὐτὸν τῶν Απολλωνίου τοὺ Ναυκρατίτου 

ἑταίρων, ὧν πρῶτος καὶ μέσος καὶ τελευταῖος δῖαρ- 
κιανὸς ὁ ἐκ Ζολίχης ἐγένετο. ἐπὶ τὴν Σμύρναν 

΄ ’ ν ἃ “Β -ω 

ἐτράπετο ϑύουσαν μάλιστα δὴ πόλεων ταῖς τῶν σο- 
φιστῶν Μούσαις. νεύτητα μὲν οὖν ᾿Ιωνικήν τε καὶ 
Μύδιον καὶ τὴν ἐκ Φρυγῶν καὶ Καρίας ξυνδραμεῖν 
ἐς Ἰωνίαν κατὰ ξυνουσίαν τοῦ ἀνδρὸς οὔπω μέγα. 
ΕῚ αἶα, ΄ ς ΄ ς ΄ ς φινΣ ὟΡ ᾿ 
ἐπειδὴ ἀγχίϑυρος ἁπάσαις ἡ Σμύρνα. ὁ δὲ ἢγε μὲν 

ἘΡΉΞΡΑ ἢ Ὄπ α “- 2 ΄ ε ΄, 3 " νν 2 
καὶ τὸ ἐκ τῆς Εὐρώπης Ελληνικὸν., ἡγὲ δὲ τοὺς ἔκ 

τῆς ἑῴας νέους. πολλοὺς δὲ ἅγεν 4ἰγυπτίων οὐκ 
ἀνηκόους αὐτοῦ ὄντας. ἐπειδὴ Πτολεμαίῳ τῷ Ναυ- 

κρατίτῃ κατὰ Αἴγυπτον περὶ σοφίας ἤρισεν. ἐνέ- 
πλησε μὲν δὴ τὴν Σιαύρναν ὁμίλου λαμπροῦ. ὥνησε 

γ΄": τι Ἁ Γ -- ΄ ᾿ 

δὲ χαὶ πλείω ἕτερα, ἃ ἐγὼ δηλώσω᾽ πόλις ἐς ξένους 
ὅ ᾿ τ 

πολλοὺς ἐπεστραμμένη ἄλλως τε καὶ σοφίας ἐρῶν- 
2 τας σωφρόνως μὲν βουλειΐσει. σωφρόνως δὲ ἐκκλη- 

σιάσει φυλαττομένη δήπου τὸ ἐν πολλοῖς τε καὶ 
σπουδαίοις κακὴ ἁλίσκεσθαι. ἱερῶν τε ἐπιμελήσεται 

καὶ γυμνασίων καὶ κρηνῶν καὶ στοῶν. ἵνα ἀπο- 
᾿χρῶσα τῷ ὁμίλῳ φαίνοιτο. εἰ δὲ καὶ ναύκληρος ἡ 
 πόλ - ϑ9ί ἧ Σ' ΄ λλὰ ; ὶ ἄφϑ᾽ Αϑξ 

ὅλις εἴη. καϑάπερ ἡ Σμύρνα, πολλὰ καὶ ἄφϑονα αὐ- 

Ξ ᾺΟ 
τοῖς ἡ ϑάλασσα δώσει. ξυνήρατο δὲ τῇ Σμύρνῃ καὶ: 

τοῦ εἴδους ἐλαίου κρήνην ἐπισκευάσας ἐν τῷ τοῦ 

Ὶ 

ν 

᾿ἀσκληπιοῦ σί σῆ υ ὀρόφου. καὶ τὴ ηπιοῦ γυμνασίῳ χρυσὴν τοῦ ὀρόφου. καὶ τὴν 
΄ 3 Χ τς 5 ἜΣ: δ 

στεφανηφόρον ἀρχὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἦρξεν. ἀφ᾽ ὧν τοῖς 
ἐνιαυτοῖς τίϑενται Σμυρναῖοι τὰ ὀνόματα. 

2 ΄ ’ 

4. ᾿Επὶ Σεβήρου δὲ αὐτοκράτορός φασιν αὐτὸν 
σχεδίου λόγου ἐκπεσεῖν αὐλὴν καὶ δορυφόρους 
δείσαντα. τουτὶ δὲ ἀγοραῖος μέν τις παϑὼν κἂν 

ῬΗϊΙοβέγαξαϑ 68. ἘΔΥΞΟΥ. ΠῚ, 8 
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αἰτίαν λάβοι. τὸ γὰρ τῶν ἀγοραίων ἔϑνος ἰταμοὶ 

καὶ ϑρασεῖς, σοφιστὴς δὲ ξυσπουδάξων μειρακίοις: 

τὸ πολὺ τῆς ἡμέρας πῶς ἂν ἀντίσχοι ἐκπλήξει: ἐκ- 

κρούει γὰρ σχεδίου λόγου καὶ ἀκροατὴς σεμνῷ προσ- 

5. ὥπῳ καὶ βραδὺς ἕπαινος καὶ τὸ μὴ πθυτοροθ θα 

συνήϑως, εἰ δὲ καί φϑόνου ὑποκαϑημένου ἑαυτὸν 

αἴσϑοιτο, ὥσπερ ὁ Ἡρακλείδης τὸν τοῦ ᾿Δντιπάτρου 

τότε ὑφεωρᾶτο, ἧττον μὲν ἐνθυμηϑήσεται., ἧττον 

ὃὲ εὐροήσει, αἵ γὰρ τοιαίδε ὑποψίαι γνώμης ἀχλὺς 

10 καὶ δεσμὰ γλώττης. 

ΤΥ Ἱερὰς δὲ λέγεται κέδρους ἐκτεμὼν δημευϑήναι 

τὸ πολὺ τῆς οὐσίας. ὅτε δὴ καὶ ἀπιόντι αὐτῷ τοῦ 

δικαστηρίου ἐ ἐπηκολούϑουν μὲν οἵ γνώριμοι. παρα- 

μυϑούμενοί τε καὶ ἀνέχοντες τὸν ἄνδρα. ἑνὸς δὲ 

τὸ αὐτῶν εἰπόντος κ}λ1) οὐ μελέτην ἀφαιψηδενας τις. 

ὦ Ἡρακλείδη. οὐδὲ τὸ ἐπ’ αὐτῇ κλέος“΄, καὶ ἐπιρ- 

ἡσψωδήσαντος αὐτῷ τὸ οἷς δή που λοιπὸς κατερύ-. 

κεται εὐρέϊ"" -- φίσκφς, ἔφη. ἀστειότατα δὴ ἐπι- 

παίξας τοῖς ἑαυτοῦ κακοῖς. 

ν 2 Δοκεῖ δὲ μάλιστα σοφιστῶν οὗτος τὴν ἐπιστή- 

μην πόνῳ κατακτήσασϑαι μὴ ξυγχωρούσης αὐτῷ 

τῆς φύσεως. καὶ ἔστιν αὐτῷ φρόντισμα οὐκ ἀηδές, 

βιβλίον. ξύμμετρον. ὃ ἐπιγέγφαπται Πόνου ἐγκώ- 

μιον. τὸ δὲ βιβλίον τοῦτο πρὸ χειρῶν ἔχων ἐνέτυχε δ. 

: Πτολεμαίῳ τῷ σοφιστῇ χατὰ τὴν Ναύκρατιν, ὁ δὲ 

ἤρετο αὐτόν, ὅ τι σπουδάζοι, τοῦ δὲ εἰπόντος. ὅτι 

πόνου “ ἐγκώμιον, αἰτήσας ὁ αὐῤοαοα μὴ τὸ βι- 

βλίον καὶ ἀπαλείψας τὸ πῖ ὥρα. σοιΐ' ἔφη »ἄἀναγι- 

γνώσκειν τὸ ὄνομα τοῦ ἐγκωμίου“. καὶ αἱ διαλέξεις 

80 δέ, ἃς ᾿“πολλώνιος ὃ Ναυκρατίτης χατ᾽ αὐτοῦ διε-. 

λέγετο. ὡς νωϑροῦ χαϑάπτονται καὶ μοχϑοῦντος. ᾿ 

ὙΤΙ Ἡρακλείδου διδάσκαλοι Ἡρώδης μὲν τῶν οὐκ 

᾿ 

τῷ σι 

ὠσὶ 



« 
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ἀληϑῶς πεπιστευμένων. ᾿4δριανὸς ὃὲ καὶ Χρῆστος 
ἐν γνησίοις, καὶ ᾿Φριστοκλέους δὲ ἠκροᾶσϑαι αὐτὸν 
μὴ ἀπιστῶμεν. λέγεται δὲ καὶ γαστρὶ κοίλῃ χρήσα- 
σϑαι καὶ πλεῖστα ὀψοφαγῆσαι, καὶ ἡ πολυφαγία 
αὕτη ἐς οὐδὲν αὐτῷ ἀποσκῆψαι. ἐτελεύτα γοῦν 
ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα ἔτη ἄρτιος τὸ σῶμα καὶ τάφος 
μὲν αὐτῷ Δυκία λέγεται. ἐτελεύτα δὲ ἐπὶ ϑυγατρὺ 

καὶ ἀπελευϑέροις οὐ σπουδαίοις, ὑφ᾽ ὧν καὶ τὴν 
Ῥητορικὴν ἐκληρονομήϑη᾽ ἡ δὲ Ῥητορικὴ γήδιον δε- 

 χατάλαντον ἣν αὐτῷ κατὰ τὴν Σμύρναν ἐωνημένον 

ἐκ τῶν ἀκροάσεων. 
χξζ. Μὴ δεύτερα τῶν προειρημένων σοφιστῶν 

μηδὲ Ἱππόδρομόν τις ἡγείσθω τὸν Θετταλὸν. 
τῶν μὲν γὰρ βελτίων φαίνεται. τῶν δὲ οὐκ οἶδα ὅ 
τι λείπεται. Ἱπποδρόμῳ τοίνυν πατρὶς μὲν ἦν 4ά- 
ρισσα πόλις εὖ πράττουσα ἐν Θετταλοῖς. πατὴρ δὲ 
᾿Ολυμπιόδωρος παρελθὼν ἱπποτροφίᾳ Θετταλοὺς 
πάντας. 

Μεγάλου δὲ ἐν Θετταλίᾳ δοκοῦντος τοῦ καὶ 
ἅπαξ προστῆναι τῶν Πυϑίων ὁ Ἱππόδρομος προέ- 
[6 στη δὶς τῶν Πυϑικῶν ἄϑλων. πλούτῳ τε ὑπερήνεγ- 
χε τοὺς ὄνω καὶ κόσμῳ τῷ περὶ τὸν ἀγῶνα καὶ 
μεγέϑει γνώμης καὶ δικαιότητι βφαβευούσῃ τὸ εὐϑύ. 
τὸ γοῦν περὶ τὸν τῆς τραγῳδίας ὑποκριτὴν ὑπ᾽ 
αὐτοῦ πραχϑὲν οὐδὲ ὑπερβολὴν ἑτέρῳ καταλέλοιπε 

 δικαιότητος τε καὶ γνώμης" Κλήμης γὰρ ὁ Βυξάν- 
τιος τραγῳδίας ὑποκριτὴς ἣν μὲν οἷος οὔπω τις τὴν 
τέχνην. νικῶν δὲ κατὰ τοὺς χρόνους. οὺς τὸ Βυξάν- 

τιον ἐπολιορχεῖτο. ἀπήει ἁμαρτάνων τῆς νίχης. ὡς 

10 

τ ς 

τ ϑι 

μὴ δοχοίη δι᾿ ἑνὸς ἀνδρὸς κηρύττεσθαι πόλις ὅπλα 80 
ἐπὶ Ῥωμαίους ἠρμένη. ἄριστα δὲ αὐτὸν ἀγωνισάμε-- 

3 ζ ..9 δ. ἃν δ δα ματα 
νὸν χᾶάν τοῖς Ζμφιχτυονικοῖς αϑλοις οἱ μὲν “Ζμφι- 

Ὲ 
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κτύονες ἀπεψηφίξοντο τῆς νίκης δέει τῆς προειρη- 
55: ὦ 2 ν᾿ ᾿ Α ξ Γξ δ λας ͵ 

μένης αἰτίας, ἀναπηδήσας δὲ ξὺν ὁρμῇ ὁ Ἱππόδρο- 
μος οοοὗτοι μὲν’ εἶπεν ..«ἐρρώσϑων ἐπιορκοῦντές τὲ 

Ν᾿ ΄ - ΄ 2 } δ ΄ 
καὶ παραγιγνώσκοντες τοῦ δικαίου, ἐγὼ δὲ Κλή- 

᾿ »" ΄, (ς 2 ’ κ Ἷ 
μὲξντι τὴν νικῶσαν δίδωμι." ἐφέντος δὲ ϑατέρου 

» δ »" σά τ ν κ , 2 , “4 

τῶν ὑποχριτὼν ἐπὶ τὸν βασιλέα. ηὐδοκίμησε πάλιν 

ἡ τοῦ Ἱπποδρόμου ψῆφος, καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐπὶ τῆς 
Ῥώμης ἐνίκα ὁ Βυζάντιος. 

» ᾿ Ἢ 3 . ΄ ΄ Υ, 
Τοιοῦτος δὲ ὧν ἐς τὰ πλήϑη ϑαυμασίᾳ πραῦτο 
ΚΑῚ , 3 - ξ ι ι 

τητι ἐπὶ τὰς ἐπιδείξεις ἐχρῆτο᾽ παραλαβὼν γὰρ τὴν 
τέχνην φίλαυτόν τε καὶ ἀλαζόνα οὔτε ἐς ἔπαινον 
ἑαυτοῦ κατέστη ποτὲ καὶ ἐπέκοπτε τὰς ὑπερβολὰς 
τῶν ἐπαίνων βοώντων γοῦν ἐπ᾽ αὐτῷ ποτε τῶν 
Ἑλλήνων πολλὰ καὶ εὔφημα καί που καὶ τῷ Πολέ- 
μῶνι ὁμοιούντων αὐτὸν «τί μ᾽ ἀϑανάτοισιν 

3. ἡ ςς 7 ἤ Χ ’ 3 Ἷ 
ἐίσκεις; ἔφη. οὔτε τὸν Πολεμωνα ἀφελόμενος 

τὸ νομίξεσϑαι ϑεῖον ἄνδρα, οὔτε ἑαυτῷ διδοὺς τὸ 
τοιούτῳ ὁμοιοῦσϑαι. Πρόκλου δὲ τοῦ Ναυκρατίτου δ: 
πομπείαν οὐ πρεσβευτικὴν ξυνϑέντος ἐπὶ πάντας 

τοὺς παιδεύοντας ᾿4ϑήνησι καὶ τὸν ἹἹππόδρομον 
ἐγκαταλέξαντος τῷ λοιδορησμῷ τούτῳ ἡμεῖς μὲν 

Δ 7 ΄ ᾽ , ᾿ ι τ Ξ , 
ἐοροον λόγου προ υ ἜΘΟΣ τὴν ἐς εἰρημὲ 

νῶν ἠχὼ ξυγκειμένου. ὁ δὲ οὐδὲν εἰπὼν φλαῦρον 
ἔπαινον εὐφημίας διεξῆλϑεν, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ 

»ν»» -»Ἥ Ν - 

ταὼ τοῦ ὄρνιϑος εἰς ἀναπτεροῦντος αὐτὸν τοῦ ἐπαί- 
νου. ὧδε μὲν δὴ διέκειτο πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ πρε- 
σβυτέρους καὶ χρόνῳ πολλῷ τὲ καὶ οὐ πολλῷ 
προειληφότας. ὡς δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἰσήλικας εἶχεν, 
ὑπάρχει μαϑεῖν ἐκ τῶνδε᾽ νεανίας ἀπ’ Ἰωνίας 
ἥκων ᾿άΑϑήναξε διηγει ἐπαίνους τοῦ Ἡρακλείδου 
πέρα ἀχϑηδόνος᾽ ἰδὼν οὖν αὐτὸν ὁ Ἱππόδρο- 
μος ἐν τῇ ἀκροάσει ..ὁ νεανίας οὕτος“ ἔφη ..ἐρᾷ 

ΕἾ : 

. μ᾿ 
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τοῦ ἑαυτοῦ διδασκάλου. καλὸν οὖν ξυλλαβεῖν αὐτῷ 
τῶν παιδικῶν καὶ γὰρ ἂν καὶ ξὺν ἑρμαίῳ ἀπέλϑοι 
᾿μαϑὼν ἐγκωμιάζειν.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα ἔπαινον τοῦ 
Ἡρακλείδου διῆλθεν, οἷος ἐπ᾽ αὐτῷ οὔπω εἴρηται. 
τὰ δὲ ἐπὶ Διοδότῳ τῷ Καππαδόκῃ δάκρυα καὶ τὸ 
ἐσθῆτα μέλαιναν ἐπ᾿ αὐτῷ ἐνδῦναι φύσιν μὲν παρε- 
σχημένῳ μελέτῃ ἐπιτηδείαν. ἐφήβῳ δὲ ἀποθανόντι 
πατέρα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐκήρυξε τὸν Ἱππόδρομον καὶ 

περιωπὴν ἔχοντα τοῦ καὶ μεϑ᾽ ἑαυτὸν γενέσϑαι 

τινὰς ἀριπρεπεῖς ἄνδρας. τουτὶ ὃὲ μάλιστα ἐν 
Ὀλυμπίᾳ ἐδήλωσεν᾽ Φιλοστράτῳ γὰρ τῷ δΔημνίῳ 
γνωρίμῳ μὲν ἑαυτοῦ ὄντι. δύο δὲ καὶ εἴκοσιν ἔτη 
γεγονότι ἀναρριπτοῦντί τινα αὐτοσχέδιον πλεῖστα 
μὲν ἐνέδωκε τῇ τέχνῃ τῶν ἐπαίνων. ὧν τε εἰπεῖν 
ἔδει καὶ μή. ἀξιούσης δὲ καὶ τὸν Ἱππόδρομον τῆς 
Ἑλλάδος αὐτίκα παριέναι. ..οὐκ ἐπαποδυσομαιΐ" 
ἔφη ..τοῖς ἐμαυτοῦ σπλάγχνοις"“. καὶ εἰπὼν ταῦτα 
ἀνεβάλετο τὴν ἀκρόασιν ἐπὶ τὴν τῆς ϑυσίας ἡμέραν. 

“ταῦτα μὲν οὖν ἐχέτω μοι δήλωσιν ἀνδρὸς πὲεπαι- 

δευμένου φιλανθρώπου τε καὶ πράου τὸ ἦϑος. 
8 Τὸν δὲ ᾿“ϑήνησι τῶν σοφιστῶν ϑρόνον κατα- 
σχὼν ἐτῶν που τεττάρων ἀπηνέχϑη αὐτοῦ ὑπὸ τῆς 
“γυναικὸς καὶ τοῦ πλούτου. ἐκείνη γὰρ ἐνεργοτάτη 
γυναικῶν ἐγένετο καὶ φύλαξ ἀγαϑὴ χϑημάτων, 
ἀμφοῖν τε ἀπόντων ἡ οὐσία ὑπεδίδου. τοῦ γε μὴν : 

» ᾽ " ταν Ὁ , Ἶ 3 ΩΣ ἘΠ 
φοιτᾶν ἐς τὰς τῶν Ελλήνων πανηγύρεις οὐκ ἤμεέλει, 
"2 3 3 , Η 3 Ἁ 2 ’, δ Ἁ --2 

αλλ ἐϑαμιζεν ἑς αὐτὰς ἐπιδείξεων ἕνεκα καὶ τοῦ 

μὴ ἀγνοεῖσϑαι. βελτίων δὲ κἀκεῖνα ἐφαίνετο ὑπὸ 
Ἅ 7 κ Ἁ τ - Ξ- » Ὲ 3. τς τοῦ καὶ μετὰ τὸ πεπαῦσϑαι τοῦ παιδεύειν ἀεὶ σπου- 
δαάζειν. Ἱππόδρομος μὲν γὰρ δὴ πλεῖστα μὲν ἐξέ- 
Ρ ς -" Ἷ 

μαϑεὲεν Ἑλλήνων τῶν γε μετὰ τὸν Καππαδόκην ᾽4λέ- 
ξανδρον μνήμην εὐτυχησάντων. πλεῖστα δὲ ἀνέγνω 
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μετὰ γε ᾿Δμμώνιον τὸν ἀπὸ τοῦ Περιπάτου. ἐκείνου 
γὰρ πολυγραμματώτερον ἄνδρα οὔπω ἔγνων. μελέ- 
της δὲ ὁ Ἱππόδρομος οὔτε ἐν ἀγρῷ διαιτώμενος 
3 , “ ς “- Ω ΡῚ ΄ὕ 3 ν Α 

ἡμέλει οὔτε ὁδοιπορῶν οὔτε ἐν Θετταλίᾳ, ἀλλὰ καὶ 

κρεῖττον ὄλβου χτῆμα ἐκάλει αὐτὴν ἐκ τῶν Εὐρι- 
πίδου τε ὕμνων καὶ ᾿Αμφίονος. 

᾿Δγροικότερός τε ὧν τὸ εἶδος ὅμως ἀμήχανον 
εὐγένειαν ἐπεδήλου τοῖς ὄμμασι γοργόν τε καὶ φαι- 
δοὸν βλέπων. τουτὶ δὲ καὶ Μεγιστίας ὁ Σμυρναῖος 
ἐν αὐτῷ χαϑεωρακέναι φησὶν οὐ τὰ δεύτερα τῶν 
φυσιογνωμονούντων νομισϑείς᾽ ἀφίκετο μὲν γὰρ ἐς 

Χ ΄ νὴ δ Ὁ ΄ εξ γ ΄ 

τὴν Σμύρναν μετὰ τὸν Πρακλείδην ὁ ἱππόδρομος 
οὔπω πρὸ τούτου ἥκων. ἀποβὰς δὲ τῆς νεὼς ἀπῇει 
ἐς ἀγοράν, εἴ τῳ ἐντύχοι πεπαιδευμένῳ τὰ ἐγχώρια. 
δ Ά ἃ Χ Ἁ ΄ ’ 

ὅ ἱερὸν δὲ κατιδὼν καὶ παιδαγωγοῦυς τὲ προσκαϑημε- 

νους ἀκολούϑους τὲ παῖδας ἄχϑη βιβλίων ἐν πήραις 
ἀνημμένους ξυνῆκεν, ὅτι παιδεύοι τις ἔνδον τῶν 
ἐπιφανῶν. καὶ ἔσω παρῇει καὶ προσειπὼν τὸν Μεγι- 
στίαν ἐκάϑητο ἐρωτῶν οὐδέν. ὁ μὲν δὴ Μεγιστίας 
ὥετο ὑπὲρ μαϑητῶν αὐτὸν διαλέξεσθαι οἵ. πατέρα 
ἴσως ἣ τροφέα παίδων ὄντα, καὶ ἤρετο, ὑπὲρ ὅτου 
ἥκοι, ὁ δὲ »πεύσῃ ᾿ ἔφη »οἐπειδὰν αὐτοὶ γενοίμεθα!" 619 
διακωδωνίσας οὖν ὁ Μεγιστίας τὰ μειράκια ..λέγες, 
ἔφη ..ὅ τι βούλει(΄. καὶ ὁ Ἱππόδρομος .«ἀντιδῶμεν 
ἀλλήλοις τὴν ἐσθῆτα“ εἶπεν, ἦν δὲ ἄρα τῷ μὲν 
Ἱπποδρόμῳ χλαμύς, τῷ δὲ αὖ δημηγορικὸν ἱμάτιον. 
»οσκαὶ τίνα σοι νοῦν ἔχει τοῦτο“; ἡ δ᾽ ὁ Διεγιστίας. 
»οἐὐπίδειξιν'" “ἔφη οι. μελέτης ποιήσασϑαι βούλομαί". 

δαιμονᾶν μὲν οὖν αὐτὸν φήϑη ταῦτα ἐπαγγείλαντα 
καὶ τὴν γνώμην ἐλαύνεσϑαι., τὰς βολὰς δὲ ἀνασκο- 

πῶν τῶν ὀμμάτων καὶ ὁρῶν αὐτὸν ἔννουν καὶ κα- 
ϑεστηκότα ἀντέδωχε τὴν ἐσθῆτα ὑπόϑεσίν τε αἰτή-- 
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'σαντι προὔβαλε τὸν μάγον τὸν ἀποϑνήσκειν ἀξιοῦντα, 

ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήϑη ἀποκτεῖναι μάγον μοιχόν. ὡς δὲ 

ἵξήσας ἐπὶ τοῦ ϑρόνου καὶ σμικρὸν ἐπισχὼν ἀνεπή- 

δησεν, μᾶλλον ἐσήει τὸν Μεγιστίαν ὁ τῆς μανίας 

λόγος καὶ τὰ πλεονεκτήματα ἐμβροντησίαν ὥετο, 
3 ’, Χ Ἂν ς , ᾿Ξ ᾽ , 3 3 

ἀρξαμένου ὃὲ τῆς υποϑέσεως καὶ εἰπόντος ἀλλ 

ἐμαυτόν γε δύναμαι’ ἐξέπεσεν ἑαυτοῦ ὑπὸ ϑαύμα- 

τος καὶ προσδραμὼν αὐτῷ ἱκέτευε μαϑεῖν., ὅστις 
“ πνν πο ον ς ΄ ς ΄ Ο’ 

εἴη. .«ἐἰμν μὲν" ξφή Ἰππόδρομος ὁ Θετταλὸς. ἡχῶ 

δέ σοι ἐγγυμνασόμενος , ἵν᾽ ἐκμάϑοιμι δι᾽ ἑνὸς ἀν- 
δ , 5 -" -» 

δρὸς οὕτω πεπαιδευμένου τὸ ϑὸς τῆς ᾿Ιωνικῆς 

ἀκροάσεως. ἀλλ᾽ ὅρα με δι᾽ ὅλης τῆς ὑποϑέσεως.“΄ 

περὶ τέρμα δὲ τοῦ λόγου δρόμος ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν 

Σμύρναν πεπαιδευμένων ἐπὶ τὰς τοῦ Μεγιστίου 

ϑύρας ἐγένετο, ταχείας τῆς φή διαδοϑείσης ἐς 15 ὥυρας ἐγ , ταχείας τῆς φήμης διαδοθείσης ὃς 

πόντας ἐπιχωριάξειν αὐτοῖς τὸν ἹἹππόδφομον : ὁ δὲ 

ἀναλαβὼν τὴν ὑπόϑεσιν ἑτέρᾳ δυνάμει μετεχειρύσατο 

τὰς ἤδη εἰρημένας ἐννοίας παρελϑών τε ἐς τὸ κοινὸν 

τῶν Σμυρναίων ἀνὴρ ἔδοξε ϑαυμάσιος καὶ οἷος ἔν 

τοῖς πρὸ αὐτοῦ γράφεσϑαι. 30 
53. 2.» »ν - 

80 ἮΝ δὲ αὐτῷ τὰ μὲν τῆς διαλέξεως Πλάτωνος 
2 

» 

ἀνημμένα καὶ Δίωνος, τὰ δὲ τῆς μελέτης κατὰ τὸν 

Πολέμωνα ἐρρωμένα καὶ που καὶ ποτιμώτερα, τὰ δὲ 
-" 3 Φ ὃ 2 ΄ 3 , . 

τῆς εὐροίας οἷα τοῖς ἀλύπως ἀναγιγνωσκουσι τὰ 
, 2 “"» , τῇ ΄ ν - Ξ 

σφόδρα αὐτοῖς καϑωμιλημένα. Νικαγόρου δὲ τοῦ σο-- 3 
νῷ , -» Ἁ Ν ἢ, , 

φιστοῦ μητέρα σοφιστῶν τὴν τραγῳδίαν προσειποντος 
ὃ 9 ΄ ς ὙΠ ὃ Χ 1 δ , Χ δὲ ςς 

ιορϑούμενος ὁ ἹἹππόδρομος τὸν λόγον -..:ἐγῶ θὲ 
, , [χ2 

, 5 ΝΟΣ 

ἔφη ..-πατέρα Ὅμηρον.“ ἐσπουδαξε δὲ καὶ ἀπὸ ΄49- 
» 

- 

χιλόχου καλῶν τὸν μὲν Ὅμηρον φωνὴν σοφιστῶν. 
, ἱ ὅδε, ’, - , Α ᾿ -» 

τὸν δὲ ᾿Αρχίλοχον πνεῦμα. μελεται μὲν δὴ τοῦ 80 
3 Χ ,, ᾿4 

ἀνδρὸς τούτου τριάκοντα ἴσως . ἄρισται δὲ αὐτῶν οἵ 
" 

ς ς 

Καταναῖοι καὶ οἵ Σικύϑαι καὶ ὁ Δημάδης ὁ μὴ ξυγ- 

οι 

»"» 0 

εῷ 
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χωρῶν ἀφίστασϑαι ᾿Δ4λεξάνδρου ἐν Ἰνδοῖς ὄντος. 
ἄδονται δὲ αὐτοῦ καὶ λυρικοὶ νόμοι, καὶ γὰρ δὴ καὶ 
τῆς νομικῆς λύρας ἥπτετο. ἐτελεύτα δὲ ἀμφὶ τὰ 
ἑβδομήκοντα καὶ οἴκοι καὶ ἐπὶ υἱῷ ἀγροῦ μὲν προ- 

5 στῆναι καὶ οἰκίας ἱκανῷ, παραπλῆγι δὲ καὶ ἔχφρονι. 
τὰ δὲ τῶν σοφιστῶν οὐ πεπαιδευμένῳ. 

κη. Οἱ τὸν Παοδικέα Οὔαρον λόγων ἀξιοῦν-- 
τὲς αὐτοὶ μὴ ἀξιούσϑων λόγων, καὶ γὰρ εὐτελὴς καὶ 
διακεχηνὼς καὶ εὐήϑης καὶ ἣν εἶχεν εὐφωνίαν 

10 αἰσχύνων καμπαῖς ἀσμάτων., αἷς κῶν ὑπορχήσαιτό 
τις τῶν ἀσελγεστέρων᾽ οὗ διδάσκαλον ἢ ἀκροατὴν. 
τί ἂν γράφοιμι, τί δ᾽ ἂν φράξοιμι, εὖ γιγνώσκων, 
ὅτι μήτ᾽ ἂν τοιαῦτα διδάξειέ τις καὶ τοῖς μεμαϑηκό- 
σιν ὄνειδος τὸ τοιούτων ἠκροᾶσϑαι; 

1 κϑ'. Κυρένῳ δὲ τῷ σοφιστῇ πατρὶς μὲν Νικο- 
μήδεια ἐγένετο, γένος δὲ οὔτε εὐδόκιμον οὔτε αὖ 
κατεγνωσμένον, ἀλλὰ φύσις ἀγαϑὴ παραλαβεῖν μαϑή- 628 
ματα καὶ παραδοῦναι βελτίων, οὐ γὰρ μνήμην μόνον, 
ἀλλὰ καὶ σαφήνειαν ἤσκει. κομματίας ὁ σοφιστὴς 

320 οὗτος καὶ περὶ μὲν τὰ ϑετικὰ τῶν χωρέων οὐ πολύς, 
ἐρρωμένος μὴν καὶ σφοδρὸς καὶ κατασεῖσαι δεινὸς 
ἀκροατοῦ ὦτα. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἀπεσχεδίαξεν, προσ- 
φυέστερος δὲ ταῖς κατηγορίαις δοχῶν ἐπιστεύϑη ἐκ 
βασιλέως τὴν τοῦ ταμιείου γλῶτταν. καὶ παρελϑὼν 

5 ἐς τὸ δυνηϑῆναί τι οὔτε βαρὺς οὔτε ἀλαξὼν ἔδοξεν. 
ἀλλὰ πρᾷός τε καὶ ἑαυτῷ ὅμοιος, οὔτε ἐρασιχρήμα- 
τος, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸν ᾽Δριστείδην ᾿4ϑηναῖοι ἄδουσι 
μετὰ τὴν ἐπίταξιν τῶν φόρων καὶ τὰς νήσους ἐπαν- 
ἐλθεῖν σφισιν ἐν τῷ προτέρῳ τρίβωνι, οὕτω καὶ ὁ 

80 Κυρῖνος ἀφίκετο ἐς τὰ ἑαυτοῦ ἤϑη πενίᾳ σεμνυνό- 
μενος. αἰτιωμένων δὲ αὐτὸν τῶν κατὼ τὴν ᾿Ζσίαν 
ἐνδεικτῶν, ὡς πρᾳότερον περὶ τὰς κατηγορίας ἢ 
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αὐτοὶ διδάσκουσιν .«.καὶ μὴν καὶ πολλῷ βέλτιον"“ 
εἶπεν «ὑμᾶς λαβεῖν τὴν ἐμὴν πρᾳόητα ἢ ἐμὲ τὴν 
ὑμετέραν ὠμότητα.“ ἐνδειξάντων δὲ αὐτῶν καὶ 
πόλιν οὐ μεγάλην ἐπὶ πολλαῖς μυριάσιν ἐχράτει μὲν 
ὁ Κυρῖνος τὴν δίκην ἄκων μάλα, προσιόντες δὲ αὐτῷ 
οἱ ἐνδεῖκται «αὕτη σε΄“ ἔφασαν ..ἡ δίκη ἀρεῖ μέγαν 
παρελθοῦσα ἐς τὰ τοῦ βασιλέως ὦτα“. καὶ ὁ Κυρῖ- 
νος «οὐκ ἐμοὶ πρέπον,“ ἔφη ..ἀλλ᾽ ὑμῖν ἐπὶ τῷ πόλιν 
ἀοίκητον εἰργάσϑαι τιμᾶσϑαι."“ ἐπὶ δὲ υἱῷ τελευτή- 
σαντι παραμυϑουμένων αὐτὸν τῶν προσηκόντων 

Ἐπ ρει Ὁ Ἂς τὰ Ἂ μ κῶς ςξ'..2 πο ας πότε εἶπεν «ἀνὴρ ἡ νῦν δόξω“; Ζδριανοῦ δὲ 
ἀκροατὴς γενόμενος οὐ πᾶσιν ὡμολόγει τοῖς ἐχείνου, 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἃ καὶ διέγραφεν οὐκ ὀρϑῶς εἰρημένα. 
τέρμα δὲ αὐτῷ τοῦ βίου ἔτος ἑβδομηκοστὸν καὶ τὸ 
σῆμα οἴκοι. 

λ. Φιλέσκος δὲ ὁ Θετταλὸς Ἱπποδρόμῳ μὲν 

συνῆπται γένος. τοῦ δὲ ᾿4ϑήνησι ϑρόνου προὔστη 
ἄγον κω - Ἁ ἊἋ 3 , Ἁ 1 ὦᾧ 3 - 3 , 

39 ἐτῶν ἑπτὰ τὴν ἀτέλειαν τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ ἀφαιρεϑ είς, 
-τ ψον 2 . - τουτὶ δὲ πῶς συνέβη. δηλῶσαι ἀνάγκη Ἑορδαῖοι 

3 ΄ ΄ 

"Μακεδόνες (ἀνειπόντες ἐς) τὰς οἰκείας λειτουργίας 
ε Μ τρ δδ τς κἐ , 

τὸν Φιλίσκον. ὡς δὴ ὑπάρχον αὐτοῖς ἐπὶ πάντας 
3 τς- ΄ Μ « , 

τοὺς ἀπὸ μητέρων, ““ ἐφίεσαν᾽ τῆς δίκης τοίνυν 
γενομένης ἐπὶ τὸν αὐτοκράτορα. ᾿άἀντωνῖνος δὲ ἦν ὁ 

» ΄ οοὐ6-Ἅ ΄ ᾿ ΄ ᾽ κ . ΄ 

τῆς φιλοσόφου παῖς Ἰουλίας, ἑσταλη ἐς τὴν Ῥωμην 
ς νι δ - Γ " ᾿ “- Ἁ 
ως τὰ ἑξαυτοῦ ϑησοόμενος. καὶ προσρυεῖς τοῖς περὶ: 

τὴν Ἰουλίαν γεωμέτραις τε καὶ φιλοσόφοις εὕρετο 
3 Φ. ὦ Α -“» , Ἁ 3 ΄ ΄ 

παρ αὐτῆς διὰ τοῦ βασιλέως τὸν Ζϑήνησι ϑρόνον. 
. ς , ΄ 

ὁ δ᾽, ὥσπερ οἵ ϑεοὶ Ὁμήρῳ πεποίηνται οὐ πάντα 
΄ 2 " 

ἑκόντες ἀλλήλοις διδόντες. ἀλλ᾽ ἔστιν ἃ καὶ ἄκοντες. 
οὕτω δὴ ἠγρίαινε καὶ χαλεπὸς ἦν ὡς περιδραμόντι, 
ὡς δὲ ἤκουσεν εἶναί τινα αὐτῷ καὶ δίκην, ἧς αὐτὸς 
ω - ἀκροατὴς ἔσοιτο, κελεύει τὸν ἐπιτεταγμένον ταῖς 

15 

90 

27 ς 
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δίκαις προειπεῖν οἵ τὸ μὴ δι᾿ ἑτέρου, δι’ ἑαυτοῦ δὲ 
ἀγωνίσασϑαι. ἐπεὶ δὲ παρῆλϑεν ἐς τὸ δικαστήριον, 
προσέκρουσε μὲν τὸ βάδισμα. προσέκρουσε δὲ ἡ 653 

3 

στάσις. καὶ τὴν στολὴν οὐκ εὐσχήμων ἔδοξε καὶ τὴν 
κ ͵ Η κ » ὥ . , 

φωνὴν μιξοϑηλυς καὶ τὴν γλῶτταν ὕπτιος καὶ βλέ- 
- ἥ 

πῶν ἑἕτέρωσέ ποι μᾶλλον ἢ ἐς τὰ νοούμενα᾽ ἐκ τού- 
ς 

τῶν ἀποστραφεὶς ὁ αὐτοχράτωρ ἐς τὸν Φιλίσκον 
ἐπεστόμιξεν αὐτὸν καὶ παρὰ πᾶντα τὸν λόγον διείρων 
ἐς αὐτὸν τοῦ ὕδατος καὶ ἐρωτήσεις ἐν αὐτῷ στενὰς 

ς 

ποιούμενος, ὡς δὲ οὐ πρὸς τὰ ἐρωτώμενα αἱ ἀπο- 
ἢ Ἴ [ἢ , ᾿ Ν » ςς Ἧ κρίσεις ἐγένοντο Φιλίσκου ..τὸν μὲν ἄνδρα“ ἔφη 

, ὑβετι ΠΕ ΄ ἢ ν  χΠὸΣ ς “ςς Η͂ δείκνυσιν ἡ κόμη, τὸν δὲ ῥήτορα ἡ φωνή“, καὶ 
ξ Ἁ ’ Α “ ᾿ 

μετὰ πολλὰς τοιαύτας ἐπικοπὰς ἐπήγαγεν ἑαυτὸν 
ἮΝ τ ΄ ΄ Ἁ - Ἶ, ΄ 

τοῖς Εορδαίοις. εἰπόντος δὲ τοῦ Φιλίσκου ..συ μοι 

ὅ λειτουργιῶν ἀτέλειαν δέδωκας δοὺς τὸν ᾿4ϑήνησι 
ϑρόνον““ ἀναβοήσας ὁ αὐτοκράτωρ ..οὔτε" σὺ ““ εἶπεν 

᾽ ι » ᾿ ὅ.ωΝ -» , ᾿ ᾽ 
"ἀτελὴς οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν παιδευοόντων᾽ οὐ 

γὰρ ἄν ποτε διὰ μικρὰ καὶ δύστηνα λογάρια τὰς 
Ψ, 3 ΄, -" ΄ ςς 3 7 

πόλεις ἀφελοίψμην τῶν λειτουργησοντῶν. ἀλλ 

ὅμως καὶ μετὰ ταῦτα Φιλοστράτῳ τῶ “ημνέῳ λει- 
»"» 3 , 

τουργιῶν ἀτέλειαν ἐπὶ μελέτῃ ἐψηφίσατο τέτταρα καὶ 
, 2 3 εἴκοσιν ἔτη γεγονότι. αἵ μὲν δὴ προφάσεις, δι᾽ ἃς ὁ 
λί ω 79. Ν 35 3 Υ μ δ ΕΣ δῖ. Φιλίσκος ἀφῃρέϑη τὸ εἶναι ἀτελής, αἵδε ἐγένοντο, 

Ν 2 ΄ Ν ΘΕᾺ Α " "ΝΘ , Ἁ μὴ ἀφαιρείσϑω δὲ αὐτὸν τὰ περὶ τῷ βλέμματι καὶ 
- ’ ᾿" ΄ ΕῚ Ἑ ᾿ ᾿ ᾽ 

τῷ φϑέγματι καὶ σχήματι ἐλαττώματα τὸ μὴ οὐ 
΄ Γ ῳ ΄ "» ς Χ 

χράτιστα ῥητόρων ἑλληνίσαι τε καὶ συνθεῖναι. ἡ δὲ 
᾽ " -“" ͵ Γ - Ἧι 3 ’ ᾿ 

ἰδέα τοῦ λόγου λάλος μᾶλλον ἡ ἐναγῶνιος, διεφαί- 
9. γ,ῃὼ 

νετο δὲ αὐτῆς καὶ καϑαρὰ ὀνόματα καὶ καινοπρεπὴς 
ἦχος. ἐτελεύτα μὲν οὖν ἐπὶ ϑυγατρὶ καὶ υἱῷ οὐδενὸς 
χξί , δὲ 9 0τῸ ἐκὰ Ξ ,ὕ " δ δ ᾿ ἐξ ἀφ: ἀξίῳ. μέτρον δὲ αὐτῷ τοῦ βίου ἔτη ἑπτὰ καὶ ἕξή 
κοντα. κεχτημένος δὲ ᾿ἡϑήνησι χωρίον οὐκ ἀηδὲς 654 

-» 3 - , τ 
οὐκ ἐν αὐτῷ ἐτάφη, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ᾿Δκαδημίᾳ, οὗ τέϑησι 
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τὸν ἀγῶνα ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων ϑαπτομένοις ὃ 
πολέμαρχος. 

λα. Αἰλιανὸς δὲ Ῥωμαῖος μὲν ἦν, ἠττέκιξε 
δέ, ὥσπερ οἵ ἐν τῇ μεσογείᾳ ᾿4ϑηναῖοι. ἐπαίνου μοι 
δοχεῖ ἄξιος ὁ ἀνὴρ οὗτος. πρῶτον μέν, ἐπειδὴ καϑα- 
ρἂν φωνὴν ἐξεπόνησε πόλιν οἰκῶν ἑτέρᾳ φωνῇ 
χρωμένην, ἔπειθ᾽, ὅτι προσρηϑεὶς σοφιστὴς ὑπὸ τῶν 
χαριζομένων τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐπίστευσεν, οὐδὲ ἐκο- 
λάκευσε τὴν ἑαυτοῦ γνώμην. οὐδὲ ἐπήρϑη ὑπὸ τοῦ 
ὀνόματος οὕτω μεγάλου ὄντος, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν εὖ δια- 
σκεψάμενος ὡς μελέτῃ οὐκ ἐπιτήδειον τῷ ξυγγράφειν 
ἐπέϑετο καὶ ἐθαυμάσϑη ἐκ τούτου. ἡ μὲν ἐπίπαν 
ἰδέα τοῦ ἀνδοὸς ἀφέλεια προσβάλλουσά τι τῆς 
Νικοστράτου ὥρας, ἡ δὲ ἐνίοτε, πρὸς 4ίωνα ὁρᾷ 
πων : 

καὶ τὸν ἐκείνου τόνον. 
᾿Ἐντυχὼν δέ ποτε αὐτῷ Φιλόστρατος ὁ Πήμνιος 

βιβλίον ἔτι πρόχειρον ἔχοντι καὶ ἀναγιγνώσκοντι 

αὐτὸ σὺν ὀργῇ καὶ ἐπιτάσει τοῦ φϑέγματος ἤρετο 
αὐτόν, ὅ τι σπουδάζοι, καὶ ὃς ..«ἐχπεπόνηταί μοι“ 
Ε , “- “ -» Ἁ χὴ Ἁ 

ἔφη ..κατηγορία τοῦ Γυννιδος. καλῶ γαρ οὕτῶ τον 
θ2ὅ ἄρτι καϑηρημένον τύραννον, ἐπειδὴ ἀσελγείᾳ πάσῃ 

τὰ Ῥωμαίων ἤσχυνε. « χαὶ ὃ Φιλόστρατος ΠΕΡ δεῖ“ 
εἶπεν »ἐϑαύμαξον ὁ ἄν. εἰ ξῶντος κατηγόφησας““. εἶναι 

γὰρ δὴ τὸ μὲν ξῶντα τύραννον ἐπικόπτειν ἀνδρός, 
τὸ δὲ ἐπεμβαίνειν κειμένῳ παντός. 

Ἔφασκε δὲ ὁ ἀνὴρ οὗτος μηδ᾽ ἀποδεδημηκέναι 
ποι τῆς γῆς ὑπὲρ τὴν ᾿Ιταλῶν χώραν. μηδὲ ἐμβῆναι 

ναῦν, μηδὲ γνῶναι ϑάλατταν. ὅϑεν καὶ λόγου πλείο- 
νος κατὰ τὴν Ῥώμην ἠξιοῦτο ὡς τιμῶν τὰ ἤϑη. 
Παυσανίου μὲν οὖν ἀκροατὴς ἐγένετο, ἐθαύμαξε δὲ 
τὸν Ἡρώδην ὡς ποικιλώτατον ῥητόρων. ἐβίω δὲ 
ὑπὲρ τὰ ἑξήκοντα ἔτη καὶ ἐτελεύτα οὐκ ἐπὶ παισίν, 

10 

το . 

80 
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ποιδοποιίαν γὰρ παρῃτήσατο τῷ μὴ γῆμαΐ ποτε. 
τοῦτο δὲ εἴτε εὔδαιμον εἴτε ἄϑλιον οὐ τοῦ παρόντος 
καιροῦ φιλοσοφῆσαι. 

λβ΄. Ἐπεὶ δὲ ἡ τύχη κράτιστον ἐπὶ πάντα τὰ 
5 ἀνθρώπεια, μηδὲ Ἡλιόδ ὥφος ἀπαξιούσϑω σοφι-- 

στῶν κύκλου παράδοξον ἀγώνισμα τύχης γενόμενος " 
ἐχειροτονήϑη μὲν γὰρ ὁ ἀνὴρ οὗτος πρόδικος τῆς 
ἑαυτοῦ πατρίδος ἐς τὰ Κελτικὰ ἔϑνη ξὺν ἑτέρῳ, 
νοσοῦντος δὲ ϑατέρου καὶ λεγομένου τοῦ βασιλέως 

τὸ διαγράφειν πολλὰς τῶν δικῶν διέδραμεν ὁ Ἡλιόδω- 
ρος ἐς τὸ στρατόπεδον δείσας περὶ τῇ δίκῃ, ἐσκα- 
λούμενος δὲ ϑᾶττον ἢ ὥετο ἐς τὸν νοσοῦντα ἀνε- 
βάλλετο, ὑβριστὴς δὲ ὧν ὁ τὰς δίκας ἐσκαλῶν οὐ 
συνεχώρει ταῦτα, ἀλλὰ παρήγαγεν αὐτὸν ἐς τὰ 626 

1 δικαστήρια κοντά τε καὶ τοῦ γενείου ἕλκων. ὡς δὲ 
ἔσω παρῆλθε καὶ ϑαρραλέον μὲν ἐς τὸν βασιλέα 
εἶδεν, καιρὸν δὲ ἤτησεν ὕδατος, αὐτὴν δὲ τὴν 
παραίτησιν ἐντρεχῶς διέϑετο εἰπὼν .. καινόν σοι 
δόξει, μέγιστε αὐτοκράτορ, ἕαυτόν τις παραγραφό- 

80 μένος μόνος ἀγωνίσασϑαι τὴν δίκην ἐντολὰς οὐκ 
ἔχων“ ἀναπηδήσας ὁ αὐτοκράτωρ ἄνδρα τε .«οἷον 
οὔπω ἔγνωκα. τῶν ἐμαυτοῦ καιρῶν εὕρημα “ καὶ τὰ 
τοιαῦτα ἐκάλει τὸν Ἡλιόδωρον ἀνασείων τὴν χεῖρα 
καὶ τὸν κόλπον τῆς χλαμύδος. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν 

85 ἐνέπεσέ τις καὶ ἡμῖν δρμὴ γέλωτος οἰομένοις , ὅτι 
διαπτύοι αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἱππεύειν αὐτῷ τε δημοσίᾳ 
ἔδωκε καὶ παισίν. ὁπόσους ἔχοι, ἐθαυμάξετο ἡ τύχη 
ὡς τὴν ἑαυτῆς ἰσχὺν ἐνδεικνυμένη διὰ τῶν οὕτω 
παραλόγων, καὶ πολλῷ πλέον τοῦτο ἐκ τῶν ἐφεξῆς 

80 ἐδηλοῦτο᾽ ὡς γὰρ ξυνῆκεν ὁ ̓ άράβιος. ὅτι κατὰ δαί- 
μονα ἀγαϑὸν τὰ πράγματα αὐτῷ προὔβαινεν, ἀπε- 
χρήσατο τῇ φορᾷ τοῦ βασιλέως, καϑάπερ τῶν 
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ναυκλήρων οἱ τὰ ἱστία πλήρη ἀνασείοντες ἐν ταῖς 

εὐπλοίαις καὶ ..ὦ βασιλεῦ“. ἔφη ..ἀνάϑες μοι καιρὸν 
ἐς ἐπίδειξιν μελέτης“΄, καὶ ὁ βασιλεὺς .«ἀκροώμαι“, 
εἶπε ..«καὶ λέγε ἐς τόδε᾽ ὁ 4Δημοσθϑένης ἐπὶ τοῦ 
Φιλίππου ἐχπεσὼν καὶ δειλίας φεύγων.“ μελετῶντι 
δὲ οὐ μόνον ἑαυτὸν εὔνουν παρεῖχεν. ἀλλ᾽ ἡτοίμαξε 
καὶ τὸν ἐξ ἄλλων ἔπαινον φοβερὸν βλέπων ἐς τοὺς 
μὴ ξὺν ἐπαίνῳ ἀκούοντας. καὶ μὴν καὶ προὐστήσατο 
αὐτὸν τῆς μεγίστης τῶν κατὰ τὴν Ῥώμην συνηγο- 
ριῶν ὡς ἐπιτηδειότερον δικαστηρίοις καὶ δίκαις. 
ἀποθανόντος δὲ τοῦ βασιλέως προσετάχϑη μέν τις 
αὐτῷ νῆσος, λαβὼν δὲ ἐν τῇ νήσῳ φονικὴν αἰτίαν 
ἀνεπέμφϑη ἐς τὴν Ῥώμην ὡς ἀπολογησόμενος τοῖς 

681 τῶν στρατοπέδων ἡγεμόσι, δόξαντι δὲ αὐτῷ καϑαρῷ 
εἶναι τῆς αἰτίας ἐπανείϑη καὶ ἡ νῆσος. καὶ γηράσκει 
ἐν τῇ Ῥώμῃ μήτε σπουδαζόμενος μήτε ἀμελούμενος. 

λγ΄. ᾿4σπάσιον δὲ τὸν σοφιστὴν Ῥάβεννα μὲν 
ἤνεγκεν. ἡ δὲ Ῥάβεννα ᾿Ιταλοί, Ζημητριανὸς δὲ ὁ 
πατὴρ ἐπαίδευσεν εὖ γιγνώσκων τοὺς κριτικοὺς τῶν 
λόγων. πολυμαϑὴς δὲ ὁ ᾿Δσπάσιος καὶ πολυήκοος : 
χαὶ τὸ μὲν καινοπρεπὲς ἐπαινῶν, ἐς ἀπειροκαλέαν δὲ 
οὐδαμοῦ ἐκπίπτων ὑπὸ τοῦ ἐν καιρῷ χρῆσϑαι οἷς 
γιγνώσκει. τουτὶ δὲ που καὶ ἐν μουσικῇ κράτιστον, 
οἵ γὰρ καιροὶ τῶν τόνων λύρᾳ τε φωνὴν ἔδωκαν καὶ 
αὐλῷ καὶ μελῳδίαν ἐπαίδευσαν. ἐπιμεληϑεὶς δὲ τοῦ 
δοκίμως τε καὶ σὺν ἀφελείᾳ ἑρμηνεύειν πνεύματός 
τε καὶ περιβολῆς ἠμέλησε. τὸ σχεδιάξειν τε ἐκ φύσεως 
οὐκ ἔχων πόνῳ παρεστήσατο. 

Ἦλϑε δὲ καὶ ἐπὶ πολλὰ τῆς γῆς μέρη βασιλεῖ τε 
ξυνὼν καὶ καϑ᾽ ἑαυτὸν μεταβαίνων. προὔστη δὲ καὶ 
τοῦ κατὰ τὴν Ῥώμην ϑρόνου νεάζων μὲν εὐδοκι- 
μώτατος. γηράσκων δὲ ξὺν αἰτίᾳ τοῦ μὴ ἑτέρῳ 

οι 

τὸ φΦ 

τῷ οι 
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ἀποστῆναι βούλεσϑαι. ἡ δὲ πρὸς τὸν Δήμνιον Φιλό- 
στρατὸν τῷ ᾿Δσπασίῳ διαφορὰ ἤρξατο μὲν ἀπὸ τῆς 
Ῥώμης. ἐπέδωκε δὲ ἐν ᾿Ιωνίᾳ ὑπὸ Κασσιανοῦ τε καὶ 
“Αὐρηλίου τῶν ΟΦ στ οι αὐξηϑεῖσα. ἦν δὲ αὐτοῖν 

5 ὃ μὲν Αὐρήλιος οἷος καὶ ἐν καπηλείοις μελετᾶν πρὸς 

τὸν ἐκεῖ οἶνον, ὁ δ᾽ οἷος ϑρασύνεσϑαι μὲν ἐπὶ τὸν 

᾿ἀϑήνησι ϑρόνον διὰ καιρούς, οἷς ἀπεχρήσατο, παι- 

δεῦσαι δὲ μηδένα, πλὴν Περέίγητος τοῦ “υδοῦ. περὶ 
μὲν οὖν τοῦ τρόπου τῆς διαφορᾶς εἴρηταί μοι καὶ τί 

τὸ ἂν αὖϑις ἑρμηνεύοιμι τὰ ἀποχρώντως δεδηλωμένα; 
τὸ δὲ εἶναί τι χρηστὸν καὶ παρ᾽ ἐχϑροῦ εὑρέσϑαι 028 
ἐν πολλοῖς μὲν τῶν ἀνθρωπίνων διεφάνη. μάλιστα 
δὲ ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν τούτων᾽ διενεχϑέντε γὰρ ὁ μὲν 

δ Ασπάσιος προσεποίησεν αὑτῷ τὸ σχεδιάξειν ξὺν 

1 εὐροίᾳ, ἐπειδὴ ὁ Φιλόστρατος καὶ τούτου τοῦ μέρους 
ἐλλογίμως εἶχεν. ὁ δ᾽ αὖ τὸν ἑαυτοῦ λόγον τέως 
ὑλομανοῦντα πρὸς τὴν ἀκρίβειαν τὴν ἐκείνου ἐκό- 
λασεν. 

Τ Ἡ δὲ ξυγγεγραμμένη ἐπιστολὴ τῷ Φιλοστράτῳ 
50 περὶ τοῦ πῶς χρὴ ἐπιστέλλειν πρὸς τὸν ᾿4σπάσιον 

τείνει. ἐπειδὴ παρελθὼν ἐς βασιλείους ἐπιστολὰς 
τὰς μὲν ἀγωνιστικώτερον τοῦ δέοντος ἐπέστελλε,. τὰς 
δὲ οὐ σαφῶς. ὧν οὐδέτερον βασιλεῖ πρέπον᾽ αὐτο- 
κράτωρ γὰρ δὴ ὁπότε ἐπιστέλλοι, οὐ δεῖ ἐνθυμημά- 

96 τῶν οὐδ᾽ ἐπιχειρημάτων, ἀλλὰ δόξης, οὐδ᾽ αὖἡ ἀσα- 
φείας, ἐπειδὴ νόμους φϑέγγεται, σαφήνεια δὲ ἑρμηνεὺς 
νόμου. 

δ Παυσανίου μὲν οὖν μαϑητὴς ὁ ̓ σπάσιος., Ἵππο-- 

δρόμου δὲ οὐκ ἀνήκοος, ἐπαίδευε δὲ κατὰ τὴν 
80. Ῥώμην ἱχανῶς γηράσκων. ὁπότε μοι ταῦτα ἐγράφετο. 

Τοσαῦτα περὶ ᾿Δσπασίου. περὶ δὲ Φιλοστράτου 
“Δημνίου καὶ τίς μὲν ἐν δικαστηρίοις ὁ ἀνὴρ οὗτος. 
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τίς δὲ ἐν δημηγορίαις. τίς δὲ ἐν συγγράμμασι, τές 
δὲ ἐν μελέταις, ὅσος δὲ ἐν σχεδίῳ λόγῳ. καὶ περὶ 
Νικαγόρου τοῦ ᾿4ϑηναίου. ὃς καὶ τοῦ ᾿Ελευσινίου 
ἱεροῦ κήρυξ ἐστέφϑη. καὶ ᾿Δψίνης ὁ Φοῖνιξ ἐφ᾽ ὅσον 
προὔβη μνήμης τε χαὶ ἀκριβείας, οὐκ ἐμὲ δεῖ γρά- 

φειν. καὶ γὰρ ἂν χαὶ ἀπιστηϑείην ὡς χαρισάμενος. 
ἐπειδὴ φιλία μοι πρὸς αὐτοὺς ἦν. 

τ 
9 
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ΦΟΙΝΙΞ. 

᾿4. Ἴων εἶ, ξένε, ἡ πόϑεν ; 2 οᾶ. 
Φ. Φοῖνιξ. ἀμπελουργέ, τῶν περὶ Σιδῶνα καὶ Β: 

Τύρον. τὸ δὲ ᾿Ιωνικὸν τῆς στολῆς ἐπιχώριον ἤδη καὶ 
ἡμῖν τοῖς ἐκ Φοινίκης. 

5 ᾿4. Πόϑεν οὖν μετεσκεύασϑε; 
Φ. Σύβαρις Ἰωνικὴ τὴν Φοινέκην κατέσχεν 

ὁμοῦ πᾶσαν. καὶ γραφὴν ἐκεῖ ἄν τις, οἶμαι, φύγοι 
“ὴ τρυφῶν. 

᾽4. Βαδίζεις δὲ ποῖ μετέωρός τε καὶ ὑπὲρ πάντα 
τὸ τὰ ἐν ποσίν; 

Φ. Συμβόλου καὶ φήμης, ἀμπελουργέ, δέομαι 
περὶ εὐπλοίας., φασὶ γὰρ ἡμᾶς ἀφήσειν ἐς τὸν 4Ἐ- 
γαῖον αὐτόν᾽ δεινὴ δέ, οἶμαι, ἡ ϑάλαττα καὶ οὐ 
ῥαδία πλεῦσαι. βαδίξω δὲ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν τῷ 

1ι ἀνέμῳ καὶ γὰρ ὑπὲρ εὐπλοίας πρὸς τουτονὶ τὸν 
σκοπὸν ϑεωροῦσι Φοίνικες. 

4. Σοφοί γε. ὦ ξένε, τὰ ναυτικὰ ὄντες" ὑμεῖς 
γάρ που καὶ τὴν ἑτέραν ἄρχτον ἐνεσημήνασϑε τῷ 
οὐρανῷ καὶ πρὸς αὐτὴν πλεῖτε. ὥσπερ δὲ τὰς ναυ- 

30 τιλίας ἐπαινεῖσϑε, οὕτω τὰς ἐμπορίας διαβέβλησϑε 
ὡς φιλοχρήματοί τε καὶ τρώκται. 
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Φ. Σὺ δὲ οὐ φιλοχρήματος. ἀμπελουργέ, ξῶν 
᾿ ἐν ταύταις ταῖς ἀμπέλοις καὶ ζητῶν ἴσως ὅστις μὲν 
661 ὀπωριεῖ καταβαλών σοι δραχμὴν τῶν βοτρύων, ὅτῳ 

δὲ ἀποδώσῃ τὸ γλεῦκος ἢ ὅτῳ τὸν ἀνϑοσμίαν : ὅν, 
οἶμαι, καὶ κατορωρυγμένον φὴς ἔχειν ὥσπερ ὁ 5 

ο αρων. 
᾽4. Ξένε Φοῖνιξ, εἰ μὲν εἰσί που τῆς γῆς Κύυ- 

κλωπες. οὗς λέγεται ἡ γῆ ἀργοὺς βόσκειν φυτεύον- 
τὰς οὐδέν. οὐδὲ σπείροντας, ἀφύλακτα μὲν τὰ 
φυόμενα εἴη ἄν. καίτοι Ζήμητρός γε καὶ Διονύσου 10 
ῦντα, πωλοῖτο δ᾽ ἂν οὐδὲν ἐκ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ἄτιμά 

τε καὶ κοινὰ φύοιτ᾽ ἄν, ὥσπερ ἐν Συῶν ἀγορᾷ᾽ 
σπείρειν δὲ ὅπου χρὴ καὶ ἀροῦν καὶ φυτεύειν καὶ 
ἄλλο ἐπ᾿ ἄλλῳ ποιεῖν προσκείμενον τῇ γῇ ὑποκεί- 
μενον ταῖς ὥραις, ἐνταῦϑα πωλεῖν τε χρὴ καὶ ὠνεῖ-- 15 
σϑαι. δεῖ γὰρ καὶ γεωργίᾳ χρημάτων. καὶ ἄνευ 
τούτων οὔτε ἀρότην ϑρέψεις οὔτε ἀμπελουργὸν οὔτε 
βουκόλον οὔτε αἰπόλον, οὐδὲ κρατὴρ ἔσται σοι πιεῖν 
ἢ σπεῖσαι. καὶ γὰρ τὸ ἥδιστον τῶν ἐν γεωργίᾳ, τὸ 
τρυγᾶν ἀμπέλους, μισϑοῦ χρὴ πράττειν, εἰ δὲ μή, 
ἄοινοί τε καὶ «ἀργοὶ ἑστήξουσιν, ὥσπερ γεγφαμμέναι. 
ταυτὶ μὲν οὖν. ὦ ξένε, ὑπὲρ παντὸς εἴρηκα τοῦ 35: 

τῶν γεωργῶν πυνοῦ . τοὐμὸν δὲ πολλῷ ἐπιεικέστε-- 

ρον᾽ οὐ γὰρ ξυμβάλλω ἐμπόροις, οὐδὲ τὴν δραχ- 
μὴν ὅ τι ἐστί, γιγνώσκω, ἀλλὰ βοῦν σίτου καὶ 35 
οἴνου τράγον καὶ τοιαῦτα τοιούτων ἢ ὠνοῦμαι ἢ 
αὐτὸς ἀποδίδομαι σμικρὰ εἰπών τε καὶ ἀκούσας. 

002 Φ. Χρυσὴν ἀγορὰν λέγεις. ἀμπελουργέ, καὶ 
ἡρώων μᾶλλον ἢ ἀνθρώπων. ἀλλὰ καὶ ὁ κύων 
οὗτος τί ἐθέλει; σεερίξισι γὰρ με προσκνυξόμενος 80 

τοῖς ποσὶ καὶ παρέχων τὸ οὐς ἁπαλόν τε καὶ πρᾶον. 
4. Τοὐμὸν ἦϑος ἑρμηνεύει σοι, ξένε. καὶ ὅτι 

Ῥμϊοκξίσαΐαβ θᾶ, ΚΚαΥΞου. 9 

τῷ ς 
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πρὸς τοὺς δεῦρο ἀφικνουμένους οὕτω μετρίως καὶ 
χρηστῶς ἔχομεν. ὡς μηδὲ τῷ κυνὶ ξυγχωρεῖν ὑλα- 
χκτεῖν αὐτούς. ἀλλὰ προσδέχεσθϑαί τε καὶ ὑποπίπ- 
τειν ἥκοντας. 

ὅ Φ. Ἔξεστιν οὖν ἀμπέλῳ προσβαλεῖν ; 
᾿4. Φϑόνος οὐδείς εἰσὶ γὰρ ἡμῖν ἱκανοί γε 

βότρυς. ι 

Φ. Τί δέ; καὶ συκάσαι; 
᾿4. Καὶ τούτου ἄδεια, περίεστι γὰρ καὶ σύκων" 

καὶ κάρυα δοίην καὶ μῆλα δοίην καὶ μυρία ἀγαϑὰ 
ἕτερα. φυτεύω δὲ αὐτὰ οἷον παροψήματα τῶν ἀμ- 
πέλων. 

Φ. Τί ἂν οὖν καταβάλοιμι; 
4. Τί δ᾽ ἄλλο γ΄. ὦ Φοῖνιξ, ἢ φαγεῖν τε ἡδέως 

15 καὶ ἐπισιτίσασϑαι καὶ ἀπελθεῖν χαίρων ; 
Φ. ᾿Α4λλ᾽ ἦ φιλοσοφεῖς, ἀμπελουργέ; 
᾿4. Καὶ σύν γε τῷ καλῷ Πρωτεσίλεῳ. 
Φ. Σοὶ δὲ τί καὶ τῷ Πρωτεσίλεῳ κοινόν, εἰ 

τὸν ἐκ Θετταλίας λέγεις: 

20 ᾿4. ᾿Εκεῖνον λέγω τὸν τῆς “Μαοδαμείας, τουτὶ 
γὰρ χαίρει ἀκούων. 

Φ. Τί δὲ δὴ δεῦρο πράττει: 
4. Ζῇ καὶ γεωργοῦμεν. 
Φ. ᾿ἀναβεβιωκὼς ἢ τί: 

96 4. Οὐδὲ αὐτὸς λέγει, ὦ ξένε, τὰ ἑαυτοῦ πάϑη, 
πλήν γε δὴ ὅτι ἀποϑάνοι μὲν δι’ Ἑλένην ἐν Τροίᾳ, 
ἀναβιῴη δὲ ἐν Φϑία “αοδαμείας ἐρῶν. 

10 Ξ 

Φ. Καὶ μὴν ἀποθανεῖν γε μετὰ τὸ ἀναβιῶναι 10 
λέγεται. ἀναπεῖσαί τε τὴν γυναῖκα ἐπισπέσϑαι οἵ. 

8. ἦΑ. Μέγει καὶ αὐτὸς ταῦτα, ἀλλ᾽ ὅπως καὶ μετὰθθ8 
τοῦτο ἀνῆλϑε πάλαι μοι βουλομένῳ μαϑεῖν οὐ λέγει, 

“» Ἀ Ἐ νΑν, “ , ᾿ φ,ὰ 
“Μοιρῶν τι ἀπορρῆτον. ως φησι. κρυπτῶν. και οι 

ἥ 
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συστρατιῶται δὲ αὐτοῦ οἵ ἐν τῇδε τῇ Τροία ἔτι ἐν 
τῷ πεδίῳ φαίνονται μάχιμοι τὸ σχῆμα καὶ σείοντες 

Ἂ ᾿. 

τους λόφους. 
᾽ » -» 

Φ. ᾿Δπιστῶ. νὴ τὴν ᾿ἀϑηνᾶν, ἀμπελουργέ. 
Σ ω , τ ἐξ κα Ν 

χαίτοι οὕτω βουλόμενος ταῦτα ἔχειν. εἰ δὲ μὴ πρὸς 
τοῖς φυτοῖς εἶ. μηδὲ ὀχετηγεῖς. ἤδη δίελϑέ μοι 
ταῦτά τε καὶ ὅσα τοῦ Πρωτεσίλεω γιγνώσκεις καὶ 

μ᾿ ΄ “ ΄ 

γὰρ ἂν χαρίζοιο τοῖς ἥρωσιν. εἰ πιστεύων ἀπέλθϑοιμι. 
᾿Ζ ο ΡΥ ἐμ δ.5 ΞΖ ξέ Ν δ , ν Χ . Οὐκέτ᾽, ὦ ξένε, κατὰ μεσημβρίαν τὰ φυτὰ 

΄ ΄ ,» » Η “ Ἢ 

πίνει. μετόπωρον γὰρ ἤδη καὶ ἄρδει αὐτὰ ἡ ὥρα 
σχολὴ οὖν μοι διελθεῖν πάντα. μηδὲ γὰρ λανϑάνοι 
τοὺς χαρίεντας τῶν ἀνθρώπων ϑεῖα οὕτω καὶ με- 

΄ “᾿ , ᾿" δ 5 δ: ἘΣ , δ)" 
γάλα οντα. βέλτιον δὲ καὶ ἐν καλῷ τοῦ χωρίου ἵζησαι. 

ς “" " 

Φ. Ἡγοῦ δή. ὡς ἑἕψομένου καὶ ὑπὲρ τὰ μέσα 

της Θρᾷκης. 
ΕΣ ᾿ ν 53 Ἂξ 

Α. Παρέλθωμεν ἐς τὸν ἀμπελῶνα. ὦ Φοῖνιξ. 
Ἀ Ἢ " 2 - δ, 

καὶ γὰρ ἂν καὶ εὐφροσύνης τι ἐν αὐτῷ εὕροις. 
Φ. Παρέλθωμεν. ἡδὺ γάρ που ἀναπνεῖ τῶν 

φυτῶν. 
᾿4. Τί λέγεις ἡδύ; ϑεῖον᾽ τῶν μὲν γὰρ ἀγρίων 

ὔ - . 

δένδρων αἱ ἄνϑαι εὔοσμοι. τῶν δὲ ἡμέρων οἱ καρ- 
ποί. εἰ δὲ ἐντύχοις ποτὲ φυτῷ ἡμέρῳ παρὰ τὴν 
“ῃὔ ὌῸΡ ’ ,- πὸ 3 ΄ 

ἄνϑην εὐώδει. δρέπου τῶν φυλλῶν μᾶλλον. ἔκεί- 

νῶν γὰρ τὸ ὀδωδέναι. 
ς ,᾿ ἰκῳ τ , Φ. Ὡς ποικίλη σοι ἡ ὥρα τοῦ χωρίου. καὶ ὡς 

ἐκδεδώκασιν ἵἱλαροὶ οἵ βότρυς. τὰ δένδρα τε ὡς 
διάκειται πάντα καὶ ὡς ἀμβροσία ἡ ὀσμὴ τοῦ χω- 

’,ὔ ’ « - ,ὕ 

ρίου. τοὺς δρόμους δέ. οὖς ἀνῆκας. χαρίεντας μὲν 
ἡγοῦμαι. τρυφᾶν δὲ μοι δοκεῖς. ἀμπελουργέ. το- 

’ » Ψ »Ὕ ΄ 

σαύτῃ γῇ ἀργῷ χρώμενος. 
3 ς ,᾿, ’ ρ , ’ ᾿ ΕῚ 

Α΄. Ἱεροί. ξένε. οἱ δρόμοι. γυμνάξεται γὰρ ἐν 
αὐτοῖς ὁ ἤρως. 

10 

20 

τ οι 

30 
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ἐν -α τ 
Φ. ᾿ἸἘρεῖς ταῦτα, ἐπειδὰν ἵξήσωμεν οὐ ἄγεις. 

Ν - δ ᾽ - - - Ἢ νυνὶ δέ μοι ἐκεῖνο εἰπέ᾽ οἰκεῖα γεωργεῖς ταῦτα ἢ 
δεσπότης μὲν αὐτῶν ἕτερος. σὺ δὲ τρέφοντα τοῦ- 

΄“, κ᾿ -« 

τον τρέφεις. ὥσπερ τὸν τοῦ Εὐριπίδου Οἰνέα; 

ταν» 

: ᾽4. Ἕν τοῦτο ἐκ πολλῶν γήδιον λείπεταί μοιῦθ4 
, »"} ᾽ ’ 3 Ἁ ᾽» 2 Ἁ τρέφον οὐκ ἀνελευϑέρως, τοὺς δὲ ἄλλους ἀγροὺς 

ἀφείλοντό με οἵ δυνατοὶ κομιδῇ ὀρφανόν. καὶ τουτὶ 
δὲ τὸ χωρίδιον ὑπὸ Ξείνιδος ἤδη τοῦ Χερρονησίτου 
κατεχόμενον ἐξείλετο ὁ “πμρωτεσίλεως προσβαλών τι 

10 αὐτῷ ἑαυτοῦ φάσμα, ὑφ᾽ οὗ τὰς ὄψεις ἀνακοπεὶς 

ἀπῆλϑε τυφλός. 

ᾧ. ᾿άγαϑόν γε τοῦ ἀγροῦ φύλακα ἐκτήσω. καὶ 
οὐδὲ λύκου τινὸς ἔφοδον. οἶμαι, δέδιας ἐγρηγορό- 
τος οὑτωσὶ τοῦ φίλου. 

15 ᾿Α. ᾿4ληϑὴ λέγεις οὐδὲ γὰρ ϑηρίῳ συγχωρεῖ 
᾽ “ ἐ ΄ 2. » 2 - 95 «λ , 
ἐσφοιτᾶν οὐδενί, οὐδὲ ὁφις ἐνταῦϑα, οὐδὲ φαλαγ- 
γιίον, οὐδὲ συκοφάντης ἡμῖν περὶ τοῦ ἀγροῦ ἐπιτί- 
ϑεται. τὸ δὲ ϑηρίον τοῦτο δεινῶς ἀναιδές, ἀποόλ- 
λυσι γοῦν ἐν ἀγορᾷ. 

20 Φ. Τὴν δὲ φωνήν, ἀμπελουργέ, πῶς ἐπαι- 
δεύϑης ; οὐ γάρ μοι τῶν ἀπαιδεύτων φαίνῃ. 

2 Ξ ,᾿ ᾿, Ἁ 5 2 , μέ 4. Ἔν ἄστει, ξένε » τὸ πρῶτον ἐτρίβομεν τοῦ 

14 

βίου διδασκάλοις χφώμενοι καὶ φιλοσοφοῦντες. πο- 10 

νήρως οὖν τὰ ἐμὰ εἶχεν, ἐπὶ δούλοις γὰρ ἣν τὰ 
35 γεωργούμενα, οἱ δ᾽ ἀπέφερον ἡμῖν οὐδέν, ὅϑεν 

δανείξεσϑαί τε ἐπὶ τῷ ἀγρῷ ἔδει καὶ πεινῆν. καὶ 
δῆτ᾽ ἀφικόμενος ἐνταῦϑα ξύμβουλον ἐποιούμην τὸν 
Πρωτεσίλεων. ὁ δ᾽ ὀργήν μοι δικαίαν ἔχων, ἐπειδὴ 
καταλιπὼν αὐτὸν ἐν ἄστει ἔξων, ἐσιώπα. λιπαροῦν-- 

ϑ0τος δέ μου καὶ ἀπολεῖσϑαι φάσκοντος. εἰ ἀμελη- 
ϑείην ,,μεταμφίασαις ἔφη. τοῦτ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνης μὲν 
τῆς ἡμέρας ἀργῶς ἤχουσα, μετὰ ταῦτα μέντοι βα- 
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΄ σὰς -" ΄“ ἝῸ »" ’ 

σανίξων αὐτὸ ξυνῆκα, ὅτι μεταβαλεῖν κελεύει μὲ 
᾿ς ΤῸΝ "» ,᾿ - - , ΡῚ ΄ 

τὸ τοῦ βίου σχημα. οϑὲν διφϑέραν τε ἐναρμοσα- 
᾿ 

μενος καὶ σμινύην φέρων καὶ οὐδὲ τὴν ἐς ἄστυ 
ὁδὸν ἔτι γιγνώσκων βρύει μοι τὰ ἐν τῷ ἀγρῷ πάντα, 

κ᾿ ’ “ » -" 

κἂν νοσήσῃ προβάτιον ἢ σμῆνος ἢ δένδρον. ἰατρῷ 
χρῶμαι τῷ Πρωτεσίλεῳ ξυνών τε αὐτῷ καὶ τῇ γῇ 
προσκείμενος. σοφώτερος τε ἐμαυτοῦ γίγνομαι, περί- 

3 -" 

ἐστι γὰρ καὶ σοφίας αὐτῷ. 
- » 9 -»" 

Φ. Μακάριε τῆς ξυνουσίας καὶ τοῦ ἀγροῦ. εἰ 
᾿ ΄ ι 9.4 ᾿ ΄ ; 9. ΕΥ καὶ - 3 ; 

μὴ μόνον ἕλαας καὶ βοτρυς ἐν αὐτῷ τρυγᾷς. ἀλλα 
᾿ κ Ν ͵ ’ ᾿ 4.2 ’ ἢ τας 
6ὅ καὶ σοφίαν δρέπῃ ϑείαν τὲ καὶ ἀκήρατον. καὶ ἴσως 

{1 

ἀδικῶ τὴν ἐν σοὶ σοφίαν. καλῶν γε ἀμπελουργόν. 
᾽4. Οὕτω κάλει, καὶ γὰρ ἂν χαρίζοιο τῷ Πρω- 

τεσίλεῳ γεωργὸν τε ἐμὲ καὶ κηπουρὸν καὶ τὰ τοιαῦτα 
ὀνομάξων. 

Φ. Ἐνταῦϑα οὖν. ἀμπελουργέ, ξύνεστε ἀλ- 
λήλοις ; 

᾽. Ἐνταῦϑα. ξένε. πῶς δὲ ἐτεκμήρω: 
Φ. Ὅτι μοι δοκεῖ τὸ μέρος τοῦ ἀγροῦ τούτου 

“ , 3 ζῶ 2 2 ς ἥδιστον τε εἶναι καὶ ϑεῖον, καὶ εἰ μὲν ἀναβιῴη ἄν 
» “ ΄ 3 Ἵ [ε ’ 

τις ἐνταῦϑα. οὐκ οἶδα, βιῴη δ᾽ ἂν ηδιστά τε καὶ 
9 ’ ᾿ -» ς Υ 

ἀλυπότατα ἐξελθὼν τοῦ ὁμίλου. δένδρα τε γὰρ 
ε - 

ὑπερμήκη ταῦτα χρόνου αὐτὰ ἄραντος. ὕδωρ τε ἐκ 
- Ξ 3 Ἁ 

πηγῶν τουτὶ ποικίλον. καὶ ἀρύεσϑε. οἶμαι, αὐτὸ ἜΝ, . ; : 
ὥσπερ ἄλλου καὶ ἄλλου ἀνθοσμίου πίνοντες. σὺ δὲ 
καὶ σκηνὰς φυτεύεις ξυμπλέκων τὰ δένδρα καὶ ἕξυ- 
ναρμόττων. ὡς οὐδ᾽ ἂν στέφανόν τις ἐκ λειμῶνος 
ἀκηράτου ξυμβάλοι. 

᾽4. Καὶ οὔπω. ξένε. τῶν ἀηδόνων ἤκουσας. 
οἷον τῷ χωρίῳ ἐναττικίξουσιν, ἐπειδὰν δείλη τε ἥκῃ 
καὶ ἡμέρα ἄρχηται. 

Φ. Δοκῶ μοι ἀκηκοέναι ξυντίϑεσθαί τε μηδὲ 

μι οι 

τῷ 

18 
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ϑρηνεῖν αὐτάς. ἀλλὰ ἄδειν μόνον. πλὴν εἰπὲ τὰ 
τῶν ἡρώων. ἥδιον γὰρ ἂν τούτων ἀκούοιμι. ξυγχω- 
ρεῖς δέ που καὶ ἵξῆσαι; 

4. Ξυγχωρεῖ ὁ ἥρως χρηστὸς ὧν ἕενίξων του- 
ὅ τοισδὶ τοῖς ϑάκοις. 

: Φ. Ἰδοὺ ἀναπαύομαι; τὸ γὰρ ξένιον ἡδὺ τῷ γε 
ἀκροασομένῳ λόγου σπουδαιοτέρου. 

᾽4. Ἐρώτα ξένε. ὅ τι βούλει, καὶ οὐ μάτην 
ἀφῖχϑαι φήσεις. Ὀδυσσεῖ μὲν γάρ, ὁπότε πόρρω 

τὸ τῆς νεὼς ἤλυεν, ἐντυχὼν ὁ Ἑρμῆς ἤ τις τῶν παρ᾽ 
Ἑρμοῦ σοφῶν ἐς κοινωνίαν λόγου τε καὶ σπουδῆς 
ἀφίκετο, τουτὶ γὰρ ἡγεῖσθαι προσήκει τὸ μῶλυ, σὲ 
δὲ ὁ Πρωτεσίλεως ἱστορίας τε δι᾿ ἐμοῦ ἐμπλήσει καὶ 
ἡδίω ἀποφανεῖ καὶ σοφώτερον. τὸ γὰρ πολλὰ γι- 

τὸ γνώσκειν πολλοῦ ἄξιον. 
Φ. ᾿4λλ᾽ οὐκ ἀλύω, βέλτιστε. κατὰ δὲ ϑεόν. 

νὴ τὴν ᾿Αἀϑηνᾶν, ἥκω. ξυνίημι γὰρ λοιπὸν τοῦ 
ἐνυπνίου. 

᾿4. Καὶ πῶς ἔχει σοι τὸ ἐνύπνιον; ϑεῖον γάρ 
30 τί ὑποδηλώσεις. 

Φ. Πλέω μὲν ἐξ Αἰγύπτου καὶ Φοινίκης πέμπ-- 900 
τὴν καὶ τριακοστὴν. ἤδη που ταύτην ἡμέραν. κατα- 
σχούσης δὲ τῆς νεὼς ἐς Ἐλεοῦντα τοῦτον ἔδοξα τὰ 
Ὁμήρου ἔπη ἀναγιγνώσκειν, ἐν οἷς τὸν κατάλογον 

95 τῶν ᾿Αχαιῶν φράζξει, καὶ ξυνεκάλουν τοὺς ᾿᾽Δ4χαιοὺς 
ἐμβῆναι τὴν ναῦν ὡς ἀποχρῶσαν ὁμοῦ πᾶσιν. ἐπεὶ 
δὲ ἐξέϑορον τοῦ ἐνυπνίου. καὶ γάρ μὲ καὶ φρίκης 
τι ὑπεληλύϑει. ξυνεβαλόμην μὲν αὐτὸ ἐς βραδυτῆ- 
τα τοῦ πλοῦ καὶ μῆκος. αἷ γὰρ τῶν ἀποθανόντων 

80 ὄψεις ἀργοὶ τοῖς ἐσπουδακόσι, βουληϑεὶς δὲ ξυμ- 
βόλῳ περὶ τοῦ ἐνυπνίου χρήσασϑαι, οὐδὲ γὰρ τὸ 
πνεῦμα πω ξυνεχώρει πλεῖν, ἐξαλλάττω δεῦρο ἀπὸ 
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τῆς νεώς. βαδίξων δέ, ὡς εἶδες, πρώτῳ ἐντετύχηκα 
σοὶ καὶ περὶ τοῦ Προωτεσίλεω διαλεγόμεϑα, διαλεξό- 
μεϑα δὲ καὶ περὶ τοῦ καταλόγου τῶν ἡρώων. φὴς 
γὰρ οὕτω ποιήσειν. καὶ τὸ καταλέγειν σφᾶς ἐς τὴν 
ναῦν εἴη ἂν τὸ συλλεξάμενον τὸν περὶ αὐτῶν λόγον 
εἶτα ἐμβῆναι. 

᾽4. Κατὰ ϑεὸν ἥκεις ἀληϑῶς. ξένε, καὶ ὑγιῶς 
ἐξηγῇ τὴν ὄψιν. περαίνωμεν οὖν τὸν λόγον, μὴ καὶ 
ϑρύπτεσϑαι μὲ φῇς διάγοντά σὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

Φ. Ἢ ποϑῶ μαϑεῖν, ξυνίης δή γε᾽ αὐτὴν γὰρ 
τὴν ξυνουσίαν, ἥτις ἐστί σοι πρὸς τὸν Πρωτεσίλεων,. 
καὶ ὁποῖος ἥκει καὶ εἴ τι παραπλήσιον τοῖς ποιηταῖς 

ἢ διηγνοημένον αὐτοῖς περὶ τῶν Τρωικῶν οἶδεν. 
ἀκοῦσαι δέομαι. Τρωικὰ δὲ λέγῳ τὰ τοιαῦτα᾽ τήν 
τε ἐν Αὐλίδι ξυλλογὴν τοῦ στρατοῦ καὶ καϑ᾽ ἕνα 
τοὺς ἥρως εἰ καλοί τε, ὡς ἄδονται. καὶ ἀνδρεῖοι 
καὶ σοφοὶ ἦσαν. τὸν γὰρ πόλεμον, ὃς περὶ τῇ Τροίᾳ 
ἐγένετο, πῶς ἂν διηγοῖτο μήτε διαπολεμήσας αὐτὸν 
ἀποθανών τε πρῶτος τοῦ Ἑλληνικοῦ παντὸς ἐν 
αὐτῇ, φασί, τῇ ἀποβάσει ; 

᾽4. Εὔηϑες τουτί σοι, ξένε. ψυχαῖς γὰρ ϑείαις οὕτω 
καὶ μακαρίαις ἀρχὴ βίου τὸ καϑαρεῦσαι τοῦ σώμα- 
τος ϑεούς τε γάρ, ὧν ὀπαδοί εἰσι. γιγνώσκουσι 
τότε οὐκ ἀγάλματα ϑεραπεύουσαι καὶ ὑπονοίας. ἀλλὰ 
ξυνουσίας φανερὰς πρὸς αὐτοὺς ποιούμεναι. τά τε 5: 

- 3 ΄ Β ν 3 ,» ΄ Ἁ 4 

τῶν ἀνϑρωώπῶων ὁρῶσιν ἐλευϑεραι νοσῶν τὲ καὶ σω- 

ματος, ὅτε δὴ καὶ μαντικῆς σοφίας ἐμφοροῦνται καὶ 
667 τὸ χρησμῶδες αὐταῖς ἐμβακχεύει. τὰ γοῦν Ὁμήρου 

Α :] -" ΄ 

ποιήματα τίνα φήσεις οὕτως ἀνεγνωκέναι τῶν σφόδρα 

βασανιξζόντων Ὅμηρον, ὡς ἀνέγνωκέ τε ὁ Πρωτεσί- : 
λεῶς καὶ διορᾷ αὐτώ; καίτοι, ξένε. πρὸ Πριάμου καὶ 

3 φχ 5 3ς«" ,» ν ΄ 

Τροίας οὐδὲ ῥαψῳδία τις ἣν. οὐδὲ ἤδετο τὰ μήπω 

σι 

10 

[τ ῷι 
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πραχϑέντα, ποιητικὴ μὲν γὰρ ὴν περί τε τὰ μαντεῖα 
᾿ Χ 3 ΄ ς , , 

περί τὲ τὸν ἀλκμηνης Ηρακλεα, καϑισταμένη τὲ 
“ κ » ἘΡΟΎΣ ΄, " Ω 3 
ἄρτι καὶ οὕπω ηἡβασκουσα. Ὅμηρος δὲ οὕπω δὲν, 
3 3 , ς , 3 2 

ἀλλ᾽ οἵ μὲν Τροίας ἁλούσης, οἱ δὲ ὀλίγαις, οἱ ὃ 
5 Ὄ σ᾿ 

5 ὀχτὼ γενεαῖς ὕστερον ἐπιϑέσϑαι αὐτὸν τῇ ποιήσει 
λέγουσιν. ἀλλ᾽ ὅμως οἷδεν ὃ Πρωτεσίλεως τὰ Ὁμή- 

, ῃ ι ι ᾿ ᾿ Ὁ 7778 . 
ροὺυ πᾶντα, καὶ πολλὰ μὲν ἀδει Τρωικὰ μεϑ' ἕαυτον 
γενόμενα. πολλὰ δὲ Ἑλληνικά τε καὶ Μηδικά, τήν 
τε γοῦν στρατείαν τὴν Ξέρξου τρίτην ὀνομάζξει 

τὸ φϑορὰν ἀνθρώπων μετὰ τὴν ἐπὶ “Ζ]ευκαλίωνός τε 
καὶ Φαέϑοντος ξυμβᾶσαν. ἐπειδὴ πλεῖστα ἔϑνη ἐν 
αὐτῇ ἐφϑάρη. 

1 Φ. Κέρας ᾿Δμαλϑείας ἐμπλήσεις. ἀμπελουργέ, 
- ΄ » ς “ ΄ 2 

τοσαῦτα εἰδότος τοῦ ἑταίρου. ὑγιῶς γάρ που ἀπαγ- 

18 γελεῖς αὐτὰ καὶ ὡς ἤκουσας. 
4. Νὴ 4{΄, ἢ ἀδικοέην (ἂν) φιλόσοφόν τε καὶ 

΄ “ ᾿ - 4 ΄ τι 3 - 
φιλαλήϑη ἡρῶὰα μὴ τιμῶν αλήϑειαν, ἣν ἕκεῖνος 

μητέρα ἀρετῆς ὀνομάζξειν εἴωϑεν. 
-" ᾿ 3 3 Α - ε 

26 Φ. “Ζοκῶ μοι καὶ κατ ἀρχᾶς τῶν λογῶν ὡμο- 

30 λογηκέναι πρὸς σὲ τὸ ἐμαυτοῦ πάϑος᾽ φημὶ γὰρ 
ἀπίστως διακεῖσθαι πρὸς τὰ μυϑώδη. τὸ δὲ αἴτιον᾿ 

, , 
ς 

οὐδενί πω ἕωρακότι αὐτὰ ξυγγέγονα, ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
» , ε ,»» ἑτέρου ἀκηκοέναι φησίν. ὁ δὲ οἴεσθαι, τὸν δὲ ποιη- 
τὴς ἐπαίρει. καὶ τὰ λεγόμενα δὲ περὶ τοῦ μεγέϑους 

5 τῶν ἡρώων. ὡς δεκαπήχεις ἦσαν. χαρίεντα μὲν κατὰ 
ς - - 3 - 

αυϑολογίαν ἡγοῦμαι. ψευδῆ δὲ καὶ ἀπέϑανα τῷ γε 6868 
ϑεωροῦντι αὐτὰ πρὸς τὴν φύσιν, ἧς μέτρα οἱ νῦν 
ἄνϑρωποι. 

᾿4. Ταυτὶ δὲ ἡγεῖσϑαι ἀπέϑανα πότε ἤρξω; 
80 Φ. Πάλαι, ἀμπελουργέ, κἂν μειρακέῳ ἔτι. παῖ: : τς φρο μ 07; ἘΟΡΕΧΕΘ ᾧ 5 

μὲν γὰρ ὧν ἔτι ἐπίστευον τοῖς τοιουτοις. καὶ κατε- 

μυϑολόγει μὲ ἡ τίτϑη χαριέντως αὐτὰ ἐπάδουσα καί 
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τ ; Α ᾿ ψ59..-ἅ. ἃ τ Αδδας δ , κ 

τι καὶ κλαίουσα ἐπ᾽ ἐνίοις αὐτῶν. μειράκιον δὲ γε- 

νόμενος οὐκ ἀβασανίστως φήϑην χρῆναι προσδέχε- 
σϑαι ταῦτα. 

᾽4. Τὸ δὲ τοῦ Πρωτεσίλεω. καὶ ὅτι ἐνταῦϑα 
φαΐένοιτο, ἀκηκοώς ποτε ἔτυχες; 

Φ. Πῶς γε, ἀμπελουργέ;: ὅς γε καὶ σοῦ τήμερον 
ἀκούων ἀπιστῶ; 

᾿4. Οὐκοῦν ἀρχὴ τοῦ λόγου σοι γιγνέσϑω τὰ 
πάλαι σοι ἀπιστούμενα᾽ φὴς δέ που ἀπιστεῖν. εἰ 
δεκαπήχεις ἐγένοντο ἄνϑρωποι. ἐπειδὰν δὲ τούτου 
ἱκανῶς ἔχῃς ἀπαίτει λοιπὸν τὸν περὶ τοῦ Πρωτεσί- 
λεο) λόγον καὶ ὁπόσα βούλει τῶν Τρωικῶν. οὐδενὶ 
γὰρ αὐτῶν ἀπιστήσεις. 

Φ. Καλῶς λέγεις καὶ οὕτω ποιῶμεν. 
᾽4. [ἄκουε δή᾽ πάππος ἦν μοι. ξένε, πολλὰ 

τῶν ἀπιστουμένων ὑπὸ σοῦ γιγνώσκων, ὃς ἔλεγε 

διαφϑαρῆναι μέν ποτε τὸ τοῦ Αἴαντος σῆμα ὑπὸ 
τῆς ϑαλάσσης. πρὸς ἧ κεῖται. ὀστᾶ δὲ ἐν αὐτῷ 
φανῆναι κατὰ ἕνδεκάπηχυν ἄνϑρωπον. καὶ ἔφασκεν 
᾿ἀδριανὸν βασιλέα περιστεῖλαι αὐτὰ ἐς Τροίαν ἐλ- 
ϑόντα καὶ τὸν νυνὶ τάφον περιαρμόσαι τῷ Αἴαντι 
Ε ς ’, - - ΄ 

ἔστιν ἃ καὶ προσπτυξάμενον τῶν ὀστῶν καὶ φιλή- 
σαντα. 

9 ’ 3 “-- 2 -" “ 

Φ. Οὐυ μάτην ἀπιστεῖν ἔοικα τοῖς τοιούτοις. 
3 , ἀμπελουργέ᾽ καὶ σὺ γὰρ πάππου μέν τι ἀκηκοέναι: 

᾿ Ξ -- 
φὴς καὶ ἴσως μητρὸς ἢ τίτϑης. σεαυτοῦ δὲ ἀπαγ- 

: 2 - ’ γέλλεις οὐδέν, εἰ μὴ ἄρα περὶ τοῦ Πρωτεσίλεω 
εἴποις. 

᾽ ’, 3 ’, - 

4. Καὶ μήν, εἰ μυϑολογικὸς ἦν. τὸν τε τοῦ 
Ὀρέστου νεκρὸν διήειν (ἄν), ὃν ἑπτάπηχυν ἐν Νεμέᾳ 

2: 

69 “Ἰακεδαιμόνιοι εὗρον, καὶ τὸν ἐν τῷ χαλκῷ ἵππῳ τῷ 

“υδίῳ, ὃς κατωρώρυκτο μὲν ἐν Δυδίᾳ πρὸ Γύγου 

10 

20 

τὸ φι 

90 
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ἔτι, σεισμῷ δὲ τῆς γῆς διασχούσης ϑαῦμα τοῖς περὶ 
“Δυδίαν ὥφϑη ποιμέσιν, οἷς ἅμα ὁ Γύγης ἐϑήτευσεν. 

ἐς γὰρ κοῖλον τὸν ἵππον ϑυρίδας ἐν ἑκατέρᾳ πλευρᾷ 
ἔχοντα νεκρὸς ἀπέκειτο μείξων ἢ ἀνθρώπου δόξαι. 
εἰ δὲ ταῦτα οἷα ἀπιστεῖσθαι διὰ τὸν χρόνον, ἀλλὰ 
τοῖς γε ἐφ᾽ ἡμῶν οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι ἀντερεῖς. ᾿ἀρυάδην 
γάρ, ὃν οἵ μὲν Αἰϑίοπα. οἵ δὲ ᾿Ινδὸν ἔφασαν, τρια-- 
κοντάπηχυν ἐν τῇ Δσσυρίων γῇ κείμενον οὐ πάλαι 
ἀνέφηνεν ἡ τοῦ Ὀρόντου ποταμοῦ ὕχϑη σχισϑεῖσα. 

τὸ τουτὶ δὲ τὸ Σίγειον πρὸ πεντήκοντα οὔπω ἐτῶν ἐν 
προβολῇ τοῦ ἀχρωτηρίου σώμα ἀνέδειξε γίγαντος. 
ὃν αὐτὸς ᾿Δπόλλων ἀπεκτονέναι φησὶν ὑπὲρ Τροίας 
αὐτῷ μαχόμενον, καὶ εἶδον, ξένε, πλεύσας ἐς τὸ 
Σίγειον αὐτό τε τὸ πάϑος τῆς γῆς καὶ τὸν γίγαντα, 

ιο ὅσος ἦν. ἔπλεον δὲ καὶ Ἑλλησποντίων πολλοὶ καὶ 
Ἰώνων καὶ νησιῶται πάντες καὶ τὸ Αἰολικὸν ἅπαν. 
ἐπὶ γὰρ μῆνας δύο μέγας ἐν μεγάλῳ ἀκρωτηρίῳ 
προὔκειτο παρέχων ἄλλον ἄλλῳ λόγον οὔπω δηλοῦν- 
τος αὐτὸν τοῦ χφησμοῦ. 

20 Φ. Εἴποις ἂν οὖν ἔτι. ἀμπελουργέ, περί τὲ 

μεγέϑους αὐτοῦ περί τε ὀστῶν ἁρμονίας περί τε τῶν 
λεγομένων ὄφεων ξυμπεφυκέναι τοῖς γίγασιν., οὕς 
ὑπογράφουσιν οὗ ξωγράφοι τῷ ᾿Ἐγκελάδῳ καὶ τοῖς 
ἀμφ᾽ αὐτὸν; 

35 4. Εἰ μὲν τερατώδεις ἐγένοντο ἐκεῖνοι, ξένε. 
καὶ ξυμβεβλημένοι ϑηρίοις, οὐκ οἶδα, ὁ δὲ ἐν τῷ 
Σιγείῳ δύο μὲν καὶ εἴκοσι πήχεις ἐπεῖχεν, ἔκειτο δὲ 
ἐν πετρώδει σήραγγι, τὴν κεφαλὴν μὲν πρὸς τὴν 

οι 

92 

ἤπειρον ἔχων, τοὺς δὲ πόδας συναπολήγων τῷ 010 
3 ΄, ’ ΝΥ ΠΕ - Α φρο 

8. ἀκρωτηρίῳ, δρακόντων δὲ οὐδὲν σημεῖον περὶ αὐτὸν 
ἑωρῶμεν, οὐδὲ ἔστιν, ὅ τι τῶν ὀστῶν παρήλλαττεν 
3 ͵ Α ᾿ξ , Ο ς , 

ἀνθρώπου. καὶ μὴν καὶ ὙἼμναιος ὁ Πεπαρηϑιος 

᾿Ἃ ΣῚ 
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ἐπιτηδείως μοι ἔχων ἔπεμψέ τινα τῶν ἑαυτοῦ υἱέων 
πρὸ ἐτῶν ἐνταῦϑα τεττάρων ἐρησόμενον δι᾽ ἐμοῦ 
τὸν Πρωτεσίλεων περὶ ὁμοίου ϑαύματος᾽ ἐν Κῶ 
γὰρ τῇ νήσῳ. κέκτηται δὲ αὐτὴν μόνος, ἔτυχε μὲν 
ὀρύττων ἀμπέλους. ἡ γῆ δὲ ὑπήχησε τοῖς ὀὁρύτ- 
τουσιν οἷον κενή. διανοίξαντες οὖν δωδεκάπηχυς 

μὲν ὁ νεκρὸς ἔκειτο, τὸ δέ γε κράνιον ὥκει δράκων. 
ὁ μὲν δὴ νεανίας ἀφίκετο ἐπερησόμενος ἡμᾶς. ὅ τι 
χρὴ ἐπ᾽ αὐτῷ πράττειν. ὁ δὲ Πρωτεσίλεως ..τὸν 
ξένον“΄ ἔφη .. συγκαλύπτωμεν “΄“ κελεύων δήπου ἐπι- 
ϑάπτειν τὸν νεκρὸν καὶ μὴ γυμνοῦν ἑκόντας. εἶπε 
δὲ χαὶ ὡς γίγας, εἴη τῶν βεβλημένων. ὁ δὲ ἐν 
Δήμνῳ φανείς, ὃν Μενεκχφάτης ὁ Στειριεὺς εὗρε, 

μέγιστός τε ἦν καὶ εἶδον αὐτὸν πέρυσιν ἐξ Ἴμβρου 
πλεύσας, δι᾽ ὀλίγου γὰρ ἦν ἐς τὴν Αῆμνον. τὰ μὲν 
οὖν ὀστᾶ οὐκέτι ἐν κόσμῳ ἑωρᾶτο, καὶ γὰρ οἵ σπόν- 
δυλοι ἀπ᾿ ἀλλήλων ἔκειντο σεισμοῖς, οἶμαι, διενε- 

χϑέντες. καὶ τὰ πλευρὰ ἐξήρμοστο τῶν σπονδύλων. 
ἐνθυμουμένῳ δὲ αὐτὰ ὁμοῦ τε καὶ κατὰ ἕν, φρικῶ- 
δὲς ἐδόκει τὸ μέγεϑος καὶ οὐ δάδιον ἀνατυποῦσϑαι. 
τὸ γοῦν κράνιον ἐμφορησάντων ἡμῶν ἐς αὐτὸ οἶνον 
οὐδὲ ὑπὸ δυεῖν ἀμφορέοιν ἐνεπλήσθη τῶν ἐκ Κρή- 
τῆς. ἔστι δέ τι κατὰ νότον ἄνεμον ἀκρωτήριον τῆς 
Ἴμβρου, Ναύλοχος, ᾧ πηγὴ ὑφώρμισται τὰ μὲν 
ἄρσενα τῶν ξῴων εὐνούχους ἐργαζομένη. τὰ δὲ 

᾿ϑηλέα οὕτω μεϑύσκουσα, ὡς καϑεύδειν αὐτά. τρύφος 
οὖν ἐνταῦϑα τῆς γῆς ἀπορραγὲν συνεπέσπαστο σῶμα 
μεγίστου γίγαντος" κἂν ἀπιστῇς, πλεύσωμεν᾽ πρόκει- 
ται γὰρ γυμνὸς ἔτι καὶ ὁ ἐς Ναύλοχον πλοῦς βραχύς. 

᾿ς Ὁ, Ἐβουλόμην μὲν ἂν καὶ ὑπὲρ τὸν ᾿Θκεανὸν 
ἐλϑεῖν, ἀμπελουργέ, ϑαῦμα εἴ που τοιοῦτον εὕροιμι, 

ς ᾿ ᾽ ΄ 3 Ξί » 3 - 
611 ἢ δὲ ἐμπορία οὐ ξυγχωρεῖ τοσοῦτον ἀποφοιτᾶν 
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ἑαυτῆς. ἀλλὰ δεῖ προσδεδέσϑαι τῇ νηΐ, καϑάπερ τὸν 
Ὀδυσσέα, εἰ δὲ μή. καὶ τὰ ἐκ πρώρας, φασί, καὶ τὰ 
ἐκ πρύμνης ἀπολεῖται. 

4. ᾿Αλλὰ μήπω. ξένε, πιστὰ ἡγοῦ. ἃ εἶπον, 
5. πρὶν ἔς τε τὴν νῆσον τὴν Κῶ πλεύσῃς, ἐν ἡ τὰ 

τῶν γηγενῶν ὀστᾶ ἀνάκειται, Μερόπων,. φασί, τῶν 86 
πρώτων. ἐν Φρυγίᾳ δὲ τά τε Ὕλλου τοῦ ἩΗρακλέους 
ἴδῃς. καὶ, νὴ “᾽΄, ἐν Θετταλίᾳ τὰ τῶν ᾿Δλωαδῶν, 
ὡς ἐννεόργυιοι ἀτεχνῶς ἐγένοντο καὶ ὁποῖοι ἄδονται. 

τ. Νεαπολῖται δὲ οἵ Ἰταλίαν οἰκοῦντες ϑαῦμα πεποίην- 
ται τὰ τοῦ ᾿άἀλκυονέως ὀστᾶ. λέγουσι γὰρ δὴ πολλοὺς 
τῶν γιγάντων ἐκεῖ βεβλῆσϑαι καὶ τὸ Βέσβιον ὄρος 
ἐπ᾿ αὐτοὺς τύφεσϑαι. καὶ μὴν καὶ ἐν Παλλήνῃ. ἣν 
Φλέγραν οἵ ποιηταὶ ὀνομάζουσι. πολλὰ μὲν σώματα 

1 ἡ γῆ τοιαῦτα ἔχει γιγάντων στρατοπεδευσάντων ἐκεῖ, 
πολλὰ δὲ ὄμβροι τε καὶ σεισμοὶ ἀνακαλύπτουσιν. 
ϑαρσεῖ δὲ οὐδὲ ποιμὴν περὶ μεσημβρίαν ἐκεῖνο τὸ 
χωρίον ὑποπαταγούντων εἰδώλων, ἃ ἐν αὐτῷ μαίνε- 
ται. τὸ δὲ ἀπιστεῖν τοῖς τοιούτοις ἴσως που καὶ ἐπὶ 

0 τοῦ Ἡρακλέους ἦν, ὅϑεν τὸν Γηρυόνην ἐν τῇ Ἔρυ- 
ϑείᾳ ἀποκτείνας καὶ μεγίστῳ αὐτῷ ἐντετυχηκέναι 
λεγόμενος ἀνέϑηκε τὰ ὀστᾶ ἐς Ὀλυμπίαν, ὡς μὴ 
ἀπιστοῖτο τοῦ ἄϑλου. 

Φ. Εὐδαιμονίξω σε τῆς ἱστορίας. ἀμπελουργξ. 
8 ἐγὼ δὲ μεγάλα μὲν ἠγνόουν, ἀνοήτως δὲ ἠπίστουν. 
ἀλλὰ τὰ τοῦ Πρωτεσίλεω πῶς ἔχει; καιρὸς γάρ που 

ψ- Φὺν ἐδ “ Ω, φόϑει 9 ΄ 672 ἐπ᾽ ἐκεῖνα ἥκειν μηκέτ᾽ ἀπιστούμενα. 3 
ἘΠῚ 4. Περὶ τῶν τοιούτων ἄκουε, ξένε. κεῖται μὲν 88 

οὐκ ἐν Τροίᾳ ὁ Πρωτεσίλεως,; ἀλλ᾽ ἐν Χερρονή- 
Ὶ Θ 

80 σῷ ταύτῃ, χολωνὸς δὲ αὐτὸν ἐπέχει μέγας οὑτοσὶ 
’ Υ- 3 -» , κ , - ΄ 

δήπου ὁ ἐν ἀριστερῷ, πτελέας δὲ ταῦτας αἱ νύμφαι 
- - , , - περὶ τῷ κολωνῷ ἐφύτευσαν καὶ τοιόνδε ἐπὶ τοῖς 
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δένδρεσι τούτοις ἔγραψάν που αὗται νόμον᾽ τοὺς 
πρὸς τὸ Ἴλιον τετραμμένους τῶν ὄξων ἀνϑεῖν 
μὲν πρωί, φυλλορροεῖν δὲ αὐτίκα καὶ προαπόλ- 
λυσϑαι τῆς ὥρας -- τοῦτο δὴ τὸ τοῦ Πρωτεσίλεω 
πάϑος --- τῷ δὲ ἑτέρῳ μέρει ξὴν τὰ δένδρα καὶ 
εὖ πράττειν. καὶ ὁπόσα δὲ τῶν δένδρων μὴ περὶ τὸ 
σῆμα ἕστηκεν, ὥσπερ καὶ ταυτὶ τὰ ἐν κήπῳ. πᾶσιν 
ἔρρωται τοῖς ὄξοις καὶ ϑαρσεῖ τὸ ἔδιον. 

Φ. Ὁρῶ, ἀμπελουργέ, καὶ ϑαυμάξειν ἔχων οὐ 
τεϑαύμακα, σοφὸν γὰρ τὸ ϑεῖον. 

4. Τὸ δὲ ἱερόν, ἐν ᾧ κατὰ τοὺς πατέρας ὁ 
Μῆδος ὕβριξεν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ τὸ τάριχος ἀναβιῶναί 
φασι. τοῦτο ρει ὦ ξένε, καταλείπεται δὲ αὐτοῦ 

ς -" ς 3 ᾿ , , Ξ ΄ 3 Π 

6138 ὁρᾶς. ὡς ὀλίγα. τότε δέ, οἶμαι. χαρίεν τὲ ἣν καὶ 

10 

οὐ μικρόν, ὡς ἔστι τοῖς ϑεμελίοις ξυμβαλέσϑαι. τὸ 
δὲ ἄγαλμα τοῦτο βέβηκε μὲν ἐπὶ νεώς, τὸ γὰρ τῆς 
βάσεως σχῆμα πρῶρα, ἵδρυται δὲ ναύαρχος. περι- 
τρίψας δὲ αὐτὸ ὁ χρόνος καὶ νὴ 40 οἱ ἀλείφοντές 

τε καὶ οἱ ἐπισφραγιζόμενοι τὰς εὐχὰς ἐξηλλάχασι 
τοῦ εἴδους. ἐμοὶ δὲ οὐδὲν τοῦτο. αὐτῷ γὰρ ξύνειμι 
καὶ αὐτὸν βλέπω καὶ οὐδὲν ἄν μοι γένοιτο ἄγαλμα 
ἐκείνου ἥδιον. 

Φ. Ἦ καὶ διαγράψεις μοι αὐτὸν καὶ κοινωνή- 
σεις τοῦ εἴδους ; 

᾽4. Χαίρων γε. νὴ τὴν ᾿4ϑηνᾶν, ὦ ξένε" γέγονε : 
μὲν γὰρ ἀμφὶ τὰ εἴκοσί που μάλιστα ἔτη τηλικόσδε 
, ΄ ᾿ [ “- . 3 ᾽ ’ ͵ 9 ᾽, 

ἔλασας ἐς Τροίαν, ἁβρῶ δ᾽ ἰούλῳ βρύει καὶ ἀπόξει 
αὐτοῦ ἥδιον ἢ τοῦ μετοπώρου τῶν μύρτων. φαιδρὰν 
δὲ ὀφρὺν περὶ τὸ ὄμμα βέβληται, τὸ γὰρ ἐπίχαρι 
αὐτῷ φίλον. βλέπει δὲ ἐν μὲν ταῖς σπουδαῖς σύν- 
τονον καὶ σφοδρόν. εἰ δὲ ἀνειμένου τύχοιμεν, φεῦ 
τῶν ὀφθαλμῶν ὡς ἐπαφρόδιτοί τε καὶ φιλικοὶ 

10 

-» ῶι 
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φαίνονται. καὶ μὴν καὶ κόμης ξανϑῆς ἔχει τὸ μέ- 
τριον, ἔστι γὰρ ὡς ἐπικρέμασϑαι τῷ μετώπῳ μᾶλλον 
ἢ κατ᾽ αὐτοῦ πίπτειν. καὶ τετράγωνος ἡ ἰδέα τῆς 
ῥινός. οἷον ἀγάλματος. φϑέγγεται δὲ γεγωνότερον 
ἢ αἱ σάλπιγγες καὶ ἀπὸ μικροῦ γε τοῦ στόματος. 
γυμνῷ δὲ ἐντυχεῖν ἥδιστον, εὐπαγὴς γὰρ καὶ κοῦφος, 
ὥσπερ οἱ δρομικοὶ τῶν ἑρμῶν. τὸ δὲ μῆκος δεκά- 
πηχὺυς τάχα. δοκεῖ δ᾽ ἄν μοι καὶ ὑπὲρ τοῦτο ἀνα- 
δραμεῖν. εἰ μὴ ἐν μειρακίῳ ἀπέϑανεν. 45. 

Φ. Εἶδον τὸν νεανίαν, ἀμπελουργέ, καὶ ἄγαμαέθ14 
σε τοῦ ἑταίρου. ὥπλισται δὲ ἢ τί; 

4. Χλαμύδα ἐνῆπται, ἕένε. τὸν Θετταλικὸν 
τρύπον, ὥσπερ τὸ ἄγαλμα τοῦτο. ἁλουργὴς δὲ ἡ 
χλαμύς. ϑείον ἄνϑους. ἄρρητον γὰρ τὸ τῆς πορφύ- 
ρας ἄνϑος. 

Φ. Ὁ δὲ δὴ ἔρως. ὃν τῆς Δαοδαμείας ἤρα, πῶς 
Ξ ἌΡΗΣ ΤΣ 
ἔχει αὐτῷ νῦν; 

4. Ἐρᾷ. ξένε. καὶ ἐρᾶται καὶ διάκεινται πρὸς 
ἀλλήλους. ὥσπερ οἵ ϑερμοὶ τῶν νυμφέων. 

Φ. Περιβάλλεις δὲ ἥκοντα ἢ διαφεύγει σὲ κα- 
πνοῦ δίκην, ὥσπερ τοὺς ποιητάς: 

᾿4. Χαίρει περιβάλλοντι καὶ ξυγχωρεῖ φιλεῖν τε 
αὐτὸν καὶ τῆς δέρης ἐμφορεῖσϑαί γε. 

Φ. Θαμίζει δὲ ἢ διὰ πολλοῦ ἥκει; 
᾿4. Τετράκις τοῦ μηνὸς ἢ πεντάκις οἶμαι αὐτοῦ 

μετέχειν, ὁπότ᾽ ἢ φυτεῦσαί ποτε τουτωνὶ τῶν φυτῶν 
τι βούλοιτο ἢ τρυγῆσαι ἢ ἄνϑη κεῖραι. φιλοστέφα-- 
νος γάρ τις καὶ ἡδίω ἀποφαίνων τὰ ἄνϑη, ὁπότε 
περὶ αὐτὰ εἴη. 

Φ. Ἱλαρόν γε τὸν ἤρω λέγεις καὶ ἀτεχνῶς νυμ- 
φίον. : 

4. Καὶ σώφρονά γε. ὦ ξένε. φιλόγελως γὰρ 44 
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ὧν ὑφ᾽ ἡλικίας ὕβρει οὐδὲν πράττει. καὶ σμινύης 
ὃξ ἅπτεται πολλάκις, εἴ που ὀρύττων πέτρᾳ ἐντύ- 
χοιμι καὶ ξυλλαμβάνει μοι τῶν δυσέργων, κἂν ἀγ- 
νοήσω τι τῶν κατὰ γεωργίαν. διορϑοῦταί με. τά τε 
δένδρα ἐγὼ μὲν παρακηκοῶς τοῦ Ὁμήρου μακρὰ 
ἐφύτευον μεῖον τοῦ ἄνω τὸ ἐς τὴν γῆν ἐμβιβάξων. 

᾿ καὶ ὁπότε ἐπελάβετό μου ὁ Πρωτεσίλεως. ἐχρώμην 
τοῖς τοῦ Ὁμήρου πρὸς αὐτόν. ὁ δὲ ὑπολαβὼν .«αὐτὸς 
μέντοι Ὅμηρος τὸν ἐναντίον“ ἔφη ..κελεύει τρόπον 
ἢ συὺ πράττεις᾽ μακρὰ γὰρ ὑπὸ σοφίας τὰ βαϑέα 

1 οἶδεν. ὥς που τὰ φρέατα μαχρὰ ὀνομάξει. βαϑέα 
᾿ς ὄντα“, καὶ τὰ δένδρα δὲ εἶπεν ἐμβιώσεσϑαι τῇ γὴ 

μᾶλλον, εἰ τῷ μὲν πλείονι ἑστήκοι. τῷ δὲ ὀλίγῳ 
κινοῖτο. ἐπιστὰς δέ μοί ποτε ἄνθη ποτίξοντι ..τὸ 
αὐρον“ εἶπεν «ὦν τᾶν. οὐ δεῖται ὕδατος. διδάσκων 
δήπου μὴ ἔκπλυτα ποιεῖν τὰ ἄνϑη. 

Φ. Τὸν δὲ ἄλλον χρόνον, ὦ ἀμπελουργέ, ποῦ 
διαιτᾶται:; 

΄4. Ποτὲ μὲν ἐν “Ἵιδου, φησί, ποτὲ δὲ ἐν Φϑίαᾳ, 
ποτὲ δ᾽ αὖ ἐν Τροίᾳ. οὗ οἵ ἑταῖροι. καὶ πρὸς ϑήρᾳ 

᾿ συῶν τε καὶ ἐλάφων γενόμενος ἀφικνεῖται κατὰ με- 
ἢ σημβρίαν καὶ καϑεύδει ἐκταῦϑ είς. 
ἣν Φ. Ποῦ δὲ τῇ “αοδαμείᾳ ξύνεστιν:; 
46 ᾿4. Ἐν “Διδου, ξένε. καὶ λέγει αὐτὴν εὐδοκι- 

μώτατα γυναικῶν πράττειν ἀριϑμουμένην ἐν αἷς: 

᾿Δλκηστίς τε ἡ ̓ ἀδμήτου καὶ Εὐάδνη ἡ Καπανέως. 
καὶ αἷ ταύταις ἴσαι σώφρονές τε καὶ χρησταί. 

- - ν}} Ε] 

Φ. Ξυσσιτοῦνται δὲ ἀλλήλοις ἡ οὐ ϑέμις; 
9 » ᾿ ’ 3 , 3 ᾿ , 

4. Οὕπω. ἕένε. σιτουμένῳ ἐνέτυχον οὐδὲ πί- 
ψοντὰ ἔγνων. καίτοι σπένδω γε αὐτῷ κατὰ ἑσπέραν 
3 -" ᾿ . ’ 3 

ἀπὸ τουτωνὶ τῶν Θασίων ἀμπέλων, ἃς φυτεύει αὐὖ- 
’ , τός, καὶ τρωκτὰ δὲ ὡραῖα προτίϑεμαι κατὰ μεσὴμ- 

φ έἑ 
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βρίαν. ἐπειδὰν ϑέρος τε ἥκῃ καὶ μετόπωρον ἵἱστῆται. 
σελήνης τε ἰούσης ἐς κύκλον ἐν τῇ τοῦ ἦρος ὥρᾳ 
γάλα ἐγχέας ἐς τὸν ψυκτῆρα τοῦτον ..ἰδού σοι“ 
λέγω ..τὸ τῆς ὥρας νᾶμα, σὺ δὲ πῖνε“", κἀγὼ μὲν 

5. εἰπὼν ταῦτα ἀπαλλάττομαι, τὰ δὲ βέβρωταί τε καὶ 
πέποται ϑᾶττον ἢ καταμύσαι. 

Φ. Περὶ δὲ τῆς ἡλικίας, ἣν γεγονὼς ἀπέϑανε, 
τί φησιν; 

᾽4. Ἐλεεῖ,. ξένε, τὸ ἑαυτοῦ πάϑος καὶ τὸν δαί- 
τὸ μονα, ἐφ᾽ ᾧ τότε ἦν, ἄδικόν τε ἡγεῖται καὶ βάσκα- 

ψον μὴ ξυγχωρήσαντά οἵ τὸν γοῦν πόδα ἐς τὴν 
Τροίαν ἐρεῖσαι᾽ μὴ γὰρ ἂν μήτε Διομήδους τι ἐλατ- 
τωϑῆναι μαχόμενος μήτ᾽ ἂν Πατρόκλου μήτε τοῦ 48 
δευτέρου Αἴαντος" τῶν γὰρ 4ἰακιδῶν λελεῖφϑαι τὰ 610 

ι πολέμια δι᾽ ἡλικίαν φησίν, αὐτὸς μὲν γὰρ εἶναι μειρά- 
κιον, ἐκείνων δὲ τὸν μὲν ᾿4χιλλέα εἶναι νεανίαν, τὸν 
δὲ Αἴαντα ἄνδρα. καὶ τὰ ἔπη τὰ ἐς αὐτὸν εἰρημένα 
Ὁμήρῳ ἐπαινεῖ καίτοι μὴ πάντα ἐπαινῶν τὰ Ὁμήρου, 
ὡς ἀμφίδρυφον μὲν αὐτῷ τὴν γυναῖκα εἶπεν, ἡμι-- 

0. τελῆ δὲ τὴν οἰκίαν, περιμάχητον δὲ τὴν ναῦν, ἐφ᾽ 
ἧς ἔπλευσε, πολεμικόν τε αὐτὸν καλεῖ. ἑαυτὸν δὲ 
ὀλοφύρεται μηδὲν ἐν Τροίᾳ ἐργασάμενον, ἀλλὰ πε- 

σόντα ἐν γῇ, ἧς οὐδὲ ἐπέβη" καὶ τὴν οὐλὴν δὲ ἐντε- 
τύπωται τῷ μηρῷ, τὸ γὰρ τραῦμα συναπορρύψασϑαί 

5 φησι τῷ σώματι. 
Φ. Γυμνάζξεται δέ, ὦ ἀμπελουργέ, τίνα τρόπον ; 

ἐπειδὴ ἔφασκες αὐτὸν καὶ τοῦτο ἐξασκεῖν. 
᾽4. Γυμνάζξεται, ξένε, τὰ πολεμικὰ πλὴν τοξικῆς. 

τὰ δὲ γυμναστικὰ πλὴν πάλης᾽ τὸ μὲν γὰρ τοξεύειν 
80 δειλῶν ἡγεῖται, τὸ δὲ παλαΐέειν ἀργῶν. 

Φ. Παγκρατιάζει δὲ πὼς ἢ πυκτεύει; 
᾿4. Σκιᾶς, ὦ ξένε, τούτων γυμνάζξεται, καὶ δὲ- 
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671 

02 

; ᾿Ξ Ἵ 9 ’ὔ » 3 ΄ 

σχεύει μεῖζον ἢ ἐφικέσϑαι ἄνϑρωπον. ἀνακρούει 
ς 

μὲν γὰρ ὑπὲρ τὰς νεφέλας τὸν δίσκον. ῥέπτει δὲ 
ε - -» 

ὑπὲρ τοὺς ἑκατὸν πήχεις καὶ ταὐϑ'᾽. ὡς ὁρᾷς. διπλά- 
σιον τοῦ Ὀλυμπικοὺῦ ὄντα. δραμόντος δὲ αὐτοῦ οὐκ 

ἃ “ -» τ 
ἂν εὕροις ἴχνος. οὐδ᾽ ἂν ἐνσημήναιτό τι τῇ γῇ ὃ 
πούς. 

Φ. Καὶ μὴν καὶ ἴχνη μεγάλα ἐντετύποωται τοῖς 
δρόμοις ἐς τὸ δεκάπηχυ μέγεϑος τοῦ ἤρω. 

᾽4. Βαδίξοντος, ξέ ὺ ἴχνη ἐχεῖνα καὶ - ; ς, ξένε, τὰ ἴχνη ἐκεῖνα καὶ γυμνὰ 
[κ » [- -» 

ξομένου τι ἕτερον, δραμόντος δὲ ἄσημος ἡ γῆ, μετέω- 
ρος γάρ τις καὶ οἷον ἐπικυματίξων αἴρεται. φησὶ δὲ 
καὶ παραδραμεῖν ἐν Αὐλίδι τὸν ᾿Ζ4χιλλέα ἐν ἄϑλοις, 

, πο νν , -.- ὃ ΄ ΓΝ δ᾿ κι 
γυμναξομένης ἐπὶ Τροίαν τῆς Ελλάδος καὶ ὑπὲρ τὸ 

πήδημα τὸ ἐχείνου ἀρϑῆναι. τὰ δὲ πολέμια ξυγχω- 
-ἡ ς 2) »Ἥ Ξε Ἁ » ᾽ -- “ ᾿ 

θεῖ, ὡς ἔφην. τῷ 4 χιλλεῖ πλὴν τῆς ἐν Μυσοῖς μαχὴῆς 
Ὁ ᾿ »" - 

ἐκεῖ γὰρ πλείους ἀπεχτονέναι Μυσῶν ἢ ἐκεῖνος 
ἀριστεῖά τε ἀπενηνέχϑαι, κεχρατηχέναι δὲ αὐτοῦ καὶ 

3 -» » 

τὸν ἀγῶνα τὸν περὶ τῆς ἀσπίδος. 
Ω Ξ - 

ᾧ. Καὶ τί ἂν εἴη. ἀμπελουργέ, τὸ τῆς ἀσπίδος; 

οὔτε γὰρ ποιητῇ εἴρηταί πω, οὔτε ἐς λόγον τινὰ τῶν : 
Τρωικῶν ἥκει. 

2 τό ΠΕ ΡΕ -, ο 4. Περὶ πολλῶν. ξένε, τοῦτ᾽ ἐρεῖς πολλὰ γὰρ 
- ΄ - 2: ς περί τε ἀνδρῶν περί τε πολεμικῶν ἔργων ὁ ἥρως 

΄ - -. -» “; , 2, . 
λέγει μήπω τοῖς πολλοῖς δῆλα ὄντα. τὸ δὲ αἴτιον 

ἣν εν » ’ 

φησὶν αὐτοὺς κατὰ ἔκπληξιν τῶν Ὁμήρου ποιημάτων : 

ἐς μόνους ᾿Δχιλλέα τε καὶ Ὀδυσσέα βλέψαντας ἀμε- 
λῆσαι καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν. καὶ τῶν μὲν οὐδὲ 
ἐπιμνησϑῆναι ἣ τοπαράπαν. τοῖς δὲ ἀναϑεῖναι τριήρη 

, 3 Ξ Ἁ ᾿ ἜΥΆ , Ἁ 2 «-. » 

τεττάρῶν ἐπῶν. τον μὲν δὴ Ζχιλλέα φησὶν ἐπαξίως 

ὑμνῆσϑαι, τὸν δὲ Ὀδυσσέα μειξόνως. καὶ ὁπόσα δὲ: 
Σϑενέλον τε καὶ Παλαμήδους καὶ τῶν τοιῶνδε ἀν- 
δρῶν παραλέλειπται, δίειμί σοι μικρὸν ὕστερον. μὴ 

ῬὨΙοβέγαϊιβ θα, ΚδΥ56.. 10 

ϑι 

1ὅ 
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γὰρ ἀγνοήσας γε ἀπέλϑοις τι τούτων. καὶ τὸν λόγον 
δὲ τὸν Μύσιον, ἐς ὅν ἐστιν ἡ ἀσπίς, αὐτίκα ἀποτε- 
λοῦμεν, ἐπειδὴ δὲ παγκρατίου καὶ πυγμῆς καὶ δίσκου 
μνημονεύοντες ἐς τὴν ἀσπίδα ἀπηνέχϑημεν., ἄκουε 
τοῦ ἥρω ϑαύματα πρὸς ἀϑλητάς, οἱ ἐχρήσαντο αὐτῷ 
συμβουλῳ᾽ τὸν Κίλικα, οἶμαι, παγκρατιαστὴν ἀκού- 
εἰς, ὃν “Δλτῆρα ἐκάλουν οἱ πατέρες, ὡς μικρὸς ἦν 
καὶ τῶν ἀντιπάλων παραπολύ. 

Φ. Οἶδα τεκμαιρόμενος δήπου τοῖς ἀνδριᾶσι, 618 
χαλκοῦς γὰρ πολλαχοῦ ἕστηκεν. 

΄Ζ. Τούτῳ, ξένε, περιῆν μὲν καὶ ἐπιστήμης. 
περιῆν δὲ χαὶ ϑυμοῦ, καὶ μάλα ἐρρώννυ αὐτὸν ἡ 
εὐαρμοστία τοῦ σώματος. ἀφικόμενος οὖν ἐς τὸ ἱερὸν 
τοῦτο ὁ παῖς, ἔπλει δὲ εὐϑυὺ 4ελφῶν ἀγωνιούμενος 

τὴν κρίσιν, ἠρώτα τὸν Πρωτεσίλεων, ὅ τι πράττων 
περιέσοιτο τῶν ἀντιπάλων. ὁ δὲ ., πατούμενος ““ ἔφη. 
ἀϑυμία οὖν αὐτίκα τὸν ἀϑλητὴν ἔσχεν ὡς καταβε- 
βλημένον ὑπὸ τοῦ χρησμοῦ, τὸ δὲ ἀποπτερνίζειν 
ἐν ἀγωνίᾳ πρῶτος εὑρὼν ξυνῆκεν ὕστερον, ὅτι 
κελεύει αὐτὸν μὴ μεϑίεσθαι τοῦ ποδός" τὸν γὰρ 
προσπαλαίοντα τῇ πτέρνῃ πατεῖσϑαί τε ξυνεχῶς" χρὴ 
καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ ἀντιπάλῳ. καὶ τοῦτο πράττων ὁ 
ἀϑλητὴς οὗτος ὀνόματος λαμπροῦ ἔτυχε καὶ ἡττήϑη 
οὐδενός. ἀκούεις δέ που καὶ Πλούταρχον ἐκεῖνον τὸν 

δεξιόν ; 

Φ. ἀκούω. τὸν πύκτην γάρ, ὡς τὸ εἰκός, λέγεις. 
᾿4. Οὗτος ἀνιὼν τὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα ἐπὶ 

τοὺς ἄνδρας ἱκετεύει τὸν ἥρω χρῆσαί οἱ περὶ τῆς 
νίκης ὁ δὲ αὐτὸν κελεύει ᾿“χελώῳ ἐναγωνίῳ εὖ- 
χεσϑαι. 

Φ. Τί οὖν τὸ αἴνιγμα; 
᾿4. Ἠγωνίζξετο μὲν ἐν Ὀλυμπίᾳ πρὸς Ἑρμείαν 
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τὸν Δ4ἰγύπτιον τὴν περὶ τοῦ στεφάνου [νίκην]. ἀπει- 
᾿ς ΄ ἰν ε ΄ 

ρηκότες δὲ ὁ μὲν ὑπὸ τραυμάτων, ὁ δὲ ὑπὸ δίψης. 
καὶ γὰρ ἀκμάξζουσα μεσημβρία περὶ τὴν πυγμὴν 
εἵστήκει. νεφέλη ἐς τὸ στάδιον καταρρήγνυται καὶ 

» ε ΄ , τῶ τ κα Ὁ ΄ 

διψῶν ὁ Πλουταρχος ἔσπασε του υδατος. ὁ αἀνειλή- 
θ φὲι τὰ περὶ τοῖς πήχεσι κώδια᾽ καὶ τὸν χρησμὸν 

3 ΄, ς ᾿ - " ᾽ ΄ 
ἐνθυμηϑείς,. ὡς μετὰ ταυτα ἔφασκεν. ἕς ϑαάρσος 
΄"»“ ᾿ - ’, 

ὥρμησε καὶ ἔτυχε τῆς νίκης. Εὐδαίμονα δὲ τὸν 
“ἰγύπτιον ϑαυμάξεις τῆς καρτερίας ἴσως, εἰ πυ- 

"» ΄ Ι] -» Ἣ 

19 χτεύοντι που παρέτυχες. τούτῳ ἐρομένῳ, πῶς ἂν 
ες - -" μὴ ἡττηϑείη ..ϑανάτου“ ἔφη ..«καταφρονῶν.“"“ 
Φ. Καὶ πείϑεταί γε. ὦ ἀμπελουργέ, τῷ χρη- 

» ͵ Ἁ ΄Ὡ- Ἁ ᾽', 

σμῷ. παρασκευάξων γὰρ οὕτως ἑαυτὸν ἀδαμάντινος 
τοῖς πολλοῖς καὶ θεῖος δοκεῖ. 

᾽4. Ἕλιξ δὲ ὁ ἀϑλητὴς αὐτὸς μὲν οὔπω προς- 
᾿ - - ’ - 

πέπλευχε τῷ ἱερῷ τουύτῷ, πέμψας δὲ τινα τῶν 
ἑαυτοῦ ἑταίρων ἤρετο, ποσάκις νικήσοι τὰ Ὀλύμπια, 
Ξ Ε ὁ δὲ ..δὶς““ ἔφη ,ουνικήσεις, ἐὰν μὴ ἐθέλῃς τρίς." 

’ 3 ΄ κ 

Φ. Δαιμόνιον. ἀμπελουργέ, λέξεις γάρ που τὸ 
᾽ 2 ΄ ΓΑΨΕΙ ΄ ᾿ ς ὙΞ 

ἐν Ολυμπίᾳ πραχϑὲεν᾽ προυπαρχουσῆης γὰρ αὐτῷ: 
᾿ -» Μ᾿ 5 3 Ἁ 3 , ΡῚ ΄ ’ 3 

νίκης μιᾶς, οὐ ἀνὴρ ἕκ παίδων ἐνίκα πάλην. ἀπε- 
’ ΄ ἿΑ 

δυσατο τὴν ἐπ᾽ ἐκείνῃ ᾿Ολυμπιάδα πάλην τε καὶ 
ῶ τ Ὁ ν ΄ αν} Ξ κ- 

 νατιον. ἔφ ᾧ δυσχεράναντες οἵ Ηλεῖοι διενο 
» τὸ ν ᾽ 

οὔὐντο μὲν ἀμφοῖν εἴργειν αὐτὸν ἐγκληματα Ολυμ- 

πικὰ ξυντιϑέντες (ἐπ᾽) αὐτῷ, μόγις δ᾽ οὖν ἀνέδη- : 
σαν τὸ παγκράτιον. καὶ τοῦτον ἄρα τὸν φϑόνον ὁ 

8 Πρωτεσίλεως φυλάξασϑαι προὔλεγεν εἰδὼς αὐτὸν 
3 , » 3 » ἀντίπαλον τοῖς ἐξῃρημένοις ὄντα. 

3 » , » νυ σῷ , 

Α. ἄριστα, ξένε. τοῦ χρησμοῦ ἐτεκμήρω. 

Φ. Τῶν δὲ δὴ νόσων τίνας ἰᾶται; πολλοὺς γὰρ : 
αὐτῷ φὴς εὔχεσϑαι. 

᾿4. Πάσας ἰᾶται, ὁπόσαι εἰσί, μάλιστα δὲ τὰς 
105 
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φϑόας τε καὶ τοὺς ὑδέρους καὶ τὰς τῶν ὀφϑαλμῶν 

νόσους χαὶ τοὺς τεταρταίῳ πυρέσσοντας᾽ ἔστι δὲ 
καὶ ἐρῶντι τυχεῖν αὐτοῦ ξυμβούλου. ξυναλγεῖ γὰρ 
σφόδρα τοῖς τὰ ἔρωτικὰ ἀτυχοῦσι καὶ ὑποτίϑεται 
αὐτοῖς ἐπῳδὰς καὶ τέχνας, αἵ τὰ παιδικὰ ϑέλξουσι, 
μοιχοῖς δὲ οὔτε προσδιαλέγεται οὐδὲν οὔτε ὑποτίϑε- 
ταί τι ἐρωτικόν᾽ φησὶ γὰρ ἀπηχϑῆσϑαι αὐτοῖς, 
ἐπειδὴ τὸ ἐρᾶν διαβάλλουσιν. ἀφικομένου γοῦν 
ἐνταῦϑα μοιχοῦ ποτε αὐτῇ γυναικί, ἣν ἐπείρα. καὶ 
ξυνομνύναι βουλομένων ἐπὶ τὸν ἄνδρα παρόντα μέν, 
ξυνιέντα δὲ οὔπω. ὁ μὲν γὰρ ἔτυχε καϑεύδων με- 
σημβοίας ἐνταῦϑα. οἱ δ᾽ ὥμνυσαν ἤδη προσεστη- 
κότες τῷ βωμῷ -- 

Φ. Τί οὖν ὁ Πρωτεσίλεως ; 
4. Ἐξορμᾷ τοῦτον τὸν κύνα καίτοι χρηστόν, 

ὡς ὁρᾷς, ὄντα προσπεσεῖν τε αὐτοῖς κατόπιν καὶ 
δακεῖν ἔτι ὀμνύντας. καὶ τὸν ὅρκον οὑτωσὶ ξυγχέας 
ἐφίσταται τῷ ἀνδρὶ καὶ κελεύει αὐτὸν ἐκείνων μὲν 
ἀμελεῖν, τὸ γὰρ δῆγμα σφῶν ἀνίατον εἶναι, σώξειν 60 
δὲ νῦν γοῦν ἑαυτόν τε καὶ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον. τοὺς 
μὲν γὰρ ϑεοὺς πάντα γιγνώσκειν, τοὺς δὲ ἥρωας 
ϑεῶν μὲν ἐλάττω. πλείω δὲ ἀνθρώπων. πολὺς ἐπιρ- 680 
ρεῖ τῶν τοιούτων ὄχλος, εἰ πάντων ἀπομνημονεύοιμι 
ὄντων γε καὶ τῶν ἐν Φϑίᾳ τε καὶ Φυλάκῃ φανερῶν 

5 πᾶσιν. ὅσοι Θετταλίαν οἰκοῦσιν" καὶ γὰρ τὸ ἐκείνῃ 
ἱερὸν ἐνεργὸν τῷ Πρωτεσίλεῳ., καὶ πολλὰ τοῖς 
Θετταλοῖς ἐπισημαίνει φιλάνϑρωπά τε καὶ εὐμενῆ, 
καὶ ὀργίλα αὖ, εἰ ἀμελοῖτο. 

Φ. Πείϑομαι, νὴ τὸν Πρωτεσίλεων, ἀμπελουργ ἕ" 
, ς ς -» 3 »" 80 καλὸν γάρ, ὡς ὁρῶ, καὶ ὀμνύναι τοιοῦτον ἥρω. 

4. Ἢ ἀδικήσεις γε ἀπιστῶν, ξένε. τὸν δὲ ᾿4μ- 
’ ει ’ ε » ΕῚ - 2 ΕΣ φιάρεων, ὃν λέγεται ἡ γῆ ἐν σοφῷ ἀδύτῳ ἔχειν 
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» , - ν ᾿Δμφίλοχόν τε τὸν τούτου παῖδα πλείω ἴσως ἢ ἐγὼ 
γιγνώσκεις οὐ πολὺ ἀπέχων τῆς Κιλίκων ἠπείρου, 

Α ’ ᾿ Χ ἌΡ 2 ᾿ “ 2 
καὶ Μάρωνα δὲ τὸν Εὐάνϑους ἀδικοίης ἂν ἐπιφοι- 

τῶντα ταῖς ἐν ᾿Ισμάρῳ ἀμπέλοις καὶ ἡδυοίνους 
Ξβ 3 ’ ’ὔ ’ -»" 

αὐτὰς ἐργαζόμενον φυτεύοντά τε καὶ κυκλοῦντα, ὅ 
“ ΄ -" “" τ ΄ 

ὅτε δὴ ὁρᾶται τοῖς γεωργοῖς ὁ Μάρων καλός τε καὶ 
τι » ΄ 

62 ἁβρὸς καὶ ἀναπνέων ποτιμόν τε καὶ οἰνῶδες. γιγνώ- 
» ς -» [4 

ὄχειν δὲ χρὴ καὶ τὰ τοῦ Θρᾳκὸς Ῥήσου᾽ Ῥῆσος γάρ, 
ὃν ἐν Τροίᾳ ΖΔιομήδης ἀπέχτεινε, λέγεται οἰκεῖν τὴν 
ς Ἔ Α ᾿ ᾽ » ΄ “ « 

Ροδόπην καὶ πολλὰ αὐτοῦ ϑαύματα ἄδουσιν ἵππο-- 19 

τροφεῖν τε γάρ φασιν αὐτὸν καὶ ὁπλιτεύειν καὶ 
ϑήρας ἅπτεσθαι. σημεῖον δὲ εἶναι τοῦ ϑηρᾶν τὸν 
ἥρω τὸ τοὺς σῦς τοὺς ἀγρίους καὶ τὰς δορκάδας 
καὶ ὁπόσα ἐν τῷ ὄρει ϑηρία φοιτᾶν πρὸς τὸν βωμὸν 

-Ἥ ὁ ’ ᾿ ΄ ὕ͵ - 

681 τοῦ Ῥήσου κατὰ δύο ἢ τρία ϑυεσθϑαί τε οὐδενὶ δε- τ 
σμῷ ξυνεχόμενα καὶ παρέχειν τῇ μαχαίρᾳ ἕαυτά. 

δ οι ΤΙ ᾿ ; -» 

λέγεται δὲ ὁ ἥρως οὗτος καὶ λοιμὸν ἐρύκχειν τοῦ 
"»» ’ - ’ 

ὄρους, πολυανϑρωποτάτη δὲ ἡ Ῥοδόπη καὶ πολλαὶ 
, ΒΨ “-Σσ περὶ τὸ ἱερὸν αἴ κῶμαι, ὅϑεν μοι δοκεῖ καὶ βοήσε- 

ς » - -" ς 

σθαι ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ συστρατιῶτῶν 0 Ζιομήδης, 20 
» » 3 

εἰ τὸν μὲν Θρᾷκα τοῦτον, ὃν ἀπέκτεινεν αὐτὸς 
ν 2 [έ 3 ᾿ 3 , ᾿ ’ 

μηδὲν εὐδόκιμον ἐν Τροίᾳ ἐργασάμενον. μηδὲ δεί- 

 ξαντά τι ἐκεῖ λόγου ἄξιον πλὴν ἵππων λευκῶν, 
᾿ 5 , ο ΄ ᾿ ΄, 5. τῷ 0 ΄ 

εἶναί τε ἡγοίμεϑα καὶ ϑύοιμεν αὐτῷ διὰ Ροδόπης 

τε καὶ Θράκης πορευύμενοι. τοὺς δὲ ϑεῖά τε καὶ 35 
λαμπρὰ εἰργασμένους ἔργα ἀτιμάξοιμεν μυϑώδη τὴν 

4 4 2 , ς 

Οὐ περὶ αὐτοὺς δόξαν ἡγούμενοι καὶ κεκομπασμένην. 
Φ. Μετὰ σοῦ λοιπόν, ἀμπελουργέ, τάττω ἐμαυ- 

θετὸν καὶ οὐδεὶς ἔτι τοῖς τοιούτοις ἀπιστήσει" οἱ δὲ ἐν 
δι ’ “ 2 3 , κι Ε 3 3 -» ᾿ 

τῷ πεδίῳ τῷ ἕν Ιλίῳ, οὺς ἔφασκες δι αὐτοῦ τον 30 
΄ ΄ μάχιμον τρόπον στείχειν. πότε ὥφϑησαν ; 

9 ς » 3 » - “- ’ 

“4. Ὁρῶνται. ὦ Φοῖνιξ. ὁρῶνται ἔτι βουκόλοις 
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» 3 τω , Ἁ - ΄ , -- 

τε τοῖς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ νομεῦσι μεγάλοι καὶ ϑεῖοι 

καὶ ϑεῶνταί ἐστιν ὅτε ἐπὶ κακῷ τῆς γῆς᾽ εἰ μὲν γὰρ 
κεχονιμένοι φαίνοιντο, αὐχμοὺς ἐπισημαίνουσι τῇ 
χώρᾳ, εἰ δὲ ἱδρῶτος πλέοι, κατακλυσμούς τὲ καὶ β 

-ὡ- Ἵν Ν τ - ᾿ » , ' ἔ ὄμβρους. εἰ δὲ αἷμα περὶ αὐτοῖς ἡ τοῖς ὅπλοις φαί- 
΄ Ὁ 2 Ἄ ᾽ 

ψοιτο, νύσους τῷ Ιλίῳ ἀναπέμπουσιν, εἰ δὲ μηδὲν 
Ἵ ΄ 

’ Ἀ ΤΑ , ΄ ς -" 3 ν "»»Ἤ᾽ » 

τουτῶν περὶ τοῖς εἰδωλοις ὁρῷτο, ἀγαϑας ἤδη ἄγουσι 
τὰς ὥρας καὶ σφάττουσιν αὐτοῖς τότε οἵ νομεῖς ὁ 

Ἀ ΕΓ ἶν Ἀ » ς Ἀ » [ν 3᾽ ΧΑ 

μὲν ἄρνας ὁ δὲ ταῦρον, ὁ δὲ πῶλον. ὁ δ᾽ ἃλλο τι 
10 τ 7 κ , ς ΄ " ᾿ ΘΙ. ΜΕΥ ΄ ο ὧν νέμει. φϑορὰς δέ, ὁπόσαι περὶ τὰς ἀγέλας γί- 

γνονται, πάσας ἐξ Αἴαντος ἥκειν φασίν. οἶμαι, διὰ 
τὸν ἐν τῇ μανίᾳ λόγον, ὅτε δὴ ὁ Αἴας λέγεται ταῖς 
ἀγέλαις ἐμπεσὼν διαφορῆσαι σφᾶς οἷον κτείνων τοὺς 
᾿“χαιοὺς ἐπὶ τῇ κρίσει. καὶ οὐδὲ νέμει περὶ τὸ σῆμα 

ΠΑ Δι , ἐξ ΄ , ι ἡ ἐψγ75 ᾽ 
18 οὐδεὶς φόβῳ τῆς ποας. νοσωδὴς γαρ δὴ ἀναδέδοται 

΄ " ν - 

καὶ πονηρὰ βόσκειν. ἔστι δέ τις λόγος, ὡς Τρῶξς 
’ 2 Α - Ω’ Δ 632 

ποτε ποιμένες ἐς τὸν Αἴαντα ὕβριξον νενοσηκότων 983 
αὐτοῖς τῶν προβάτων καὶ περιστάντες τὸ σῆμα πο- 

’ Ἁ ΄ Ἁ Ω’ ᾿ Ἔ ’ 

λέμιον μὲν Εκτορος τὸν ἡρῶα ἕκαλουν, πολέμιον 

50 δὲ Τροίας τε καὶ ποιμνίων, καὶ ὁ μὲν μανῆναι αὐὖ- 
" - ἐ ᾽ 3 , -Ὁ- 

τὸν. ὁ δὲ μαίνεσθαι, ὁ δ᾽ ἀσελγέστατος τῶν ποι- 

μένων 
.»» ἴας δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔμιμνε“ 660 

, , δ Ὁ 3 -" Ε ΄ Θ -ο 

μέχρι τούτου τὸ ἔπος αὐτῷ ἐπερραψῷδει ὡς δειλῷ 
95 ς δὲ λλ “" {ς - ΄σ 3 » ΄, 0 

ὁ δὲ ..ἀλλὰ ἔμιμνον““ εἶπε βοήσας ἐκ τοῦ τάφου 
ΚΝ, ΝΠ ὩΣ , " ν - 

φρικῶδές τι καὶ ὄρϑιον, λέγεται δὲ καὶ δουπῆσαι 
» Ἐ: “» ΄ ε ᾿ τοῖς ὅπλοις. οἷον ἐν ταῖς μάχαις εἰώϑει. τὸ μὲν δὴ 

-» ,΄, 3 , 

τῶν κακοδαιμόνων ἐκείνων πάϑος οὐ χρὴ ϑαυμάζξειν, 
“- Ψ, ς ᾿ 

εἰ Τρῶξς τε καὶ νομεῖς ὄντες ἐξεπλάγησαν ὁρμὴν 
“, Ε Ω -» 3 80 Δΐαντος. καὶ οἵ μὲν ἔπεσον αὐτῶν, οἱ δ᾽ ἔτρεσαν, 

οἵ δ᾽ ὥχοντο φεύγοντες οὗ ἐποίμαινον, τὸν δὲ 4ἴαντα 
΄ »" 3 . 

ϑαυμάσαι ἄξιον, ἀπέκτεινε γὰρ οὐδένα αὐτῶν, ἀλλὰ 
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τὴν παροινίαν, ἡ ἐχρῶντο, ἐκαρτέρησε μόνον ἐνδει- 
ξάμενος. αὐτοῖς τὸ ἀκούειν. ὁ δὲ Ἕκτωρ οὐκ ἐγίγνω- 
σκεν, οἶμαι, τὴν ἀρετὴν ταύτην, ὑβρίσαντος γὰρ 
ἐς αὐτὸν πέρυσι μειρακίου τινός. ἦν δ᾽. ὥς φασι, 
χομιδῇ νέον καὶ ἀπαιδευτόν, ὥρμησεν ἐπὶ τὸ μειρά- 
κιον καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸ ἐν ὁδῶ, ποταμῷ τὸ ἔργον 
προσ είς. 

Φ. ᾿Φγνοοῦντι λέγεις, ἀμπελουργέ, καὶ σφόδρα 
ἐκπληττομένῳ τὸν λόγον, ὥμην γὰρ μηδαμοῦ φαί- 
νεῦσϑαι τὸν ἥρω τοῦτον. καὶ ὁπότε μοι τὰ τῶν Ὲλ- 
λήνων ἀπήγγελλες, ὑπερήλγουν τοῦ Ἕκτορος. εἰ 
μήτε ἀρύτης τι ὑπὲρ αὐτοῦ λέγει, μήτε αἰπόλος. ἀλλ᾽ 
ἀφανής ἐστι τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἀτεχνῶς κεῖται. 
περὶ μὲν γὰρ τοῦ Πάριδος οὐδ᾽ ἀκούειν ἀξιῶ οὐδέν, 

68 δι᾽ ὃν τοιοίδε καὶ τοσοίδε ἔπεσον. περὶ δὲ τοῦ 
« τ Ε Ξ. 

Ἕκτορος, ὃς ἔρεισμα μὲν τῆς Τροίας καὶ τοῦ ξυμ- 
-"Ὁ .Ὶ 5 . μαχικοῦ παντὸς ἦν, ἵππους δὲ ξυνεῖχε τέτταρας, 

-»" ε - - 

ὃ μηδεὶς τῶν ἡρώων ἕτερος. τὰς δὲ τῶν ᾿4χαιῶν κα- 
ἢ - 3 Ἁ Ἁ 3 Ἁ ς » , 688 τεπέμπρη ναῦς. ἐμάχετο δὲ πρὸς αὐτοὺς ομοῦ παᾶν- 

» ᾽ 

τας ἐφορμῶντάς τε καὶ ξυνταττομένους ἐπ᾽ αὐτὸν : 
3 ἋἊἋ Ε] 7 ’ 2 3 Ἃ 2 ΄ , 

οὐκ ἂν ἐροίμην γέ τι. οὐδ΄ ἂν ἀκούυσαιμι χαίρων, 
ΝΜ κ ,΄ πάνεν᾽ 4 ἐν: .3 - ͵ 

εἰ μὴ διαπηδώης αὐτά. μηδ᾽ ἀμελῶς λέγοις ; 
3 "» Ἁ ΄ 3 ; - ς -» Ἁ 

4. Ἅκουε διὰ πλειόνων, ἐπειδὴ τοῦτο ἡγῇ τὸ 
κ᾿ 3 » ’ - " ᾽ " , ΕΩ -"Ὕ »σ 

μὴ ἀμελῶς φραζειν᾽ τὸ ἐν Ἰλίῳ ἄγαλμα τοῦ Εκτο- 
ε , 3 ΄ " “ δὶ ον "] ΄ 

θοὸς ἡμιϑέεῳ ἀνθρωπῷῳ ἔοικε καὶ πολλὰ ἤϑη ἐπιφαί- 

νει τῷ ϑεωροῦντι αὐτὸ ξὺν ὀρϑῷ λόγῳ᾽ καὶ γὰρ 
φρονηματῶδες δοκεῖ καὶ γοργὸν καὶ φαιδρὸν καὶ 
ξὺν ἁβρότητι σφριγῶν καὶ ἡ ὥρα μετ᾽ οὐδεμιᾶς 
κόμης. ἔστι δ᾽ οὕτω τι ἔμπνουν, ὡς τὸν ϑεατὴν 
ἐπισπάσασϑαι ϑιγεῖν. τοῦτο ἵδρυται μὲν ἐν περι- 
βλέπτῳ τοῦ ᾿ἸΙλίου, πολλὰ δὲ ἐργάξεται χρηστὰ κοινῇ 

ν᾿ Ψ [χ »»Ἤ} 9 - 2 -" ΄ 

τε καὶ ἐς ἕνα, ὅϑεν εὔχονται αὐτῷ καὶ ἀγῶνα ϑύυου- 

οι 

1 
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σιν" ὅτε δὴ ϑερμὸν οὕτω καὶ ἐναγώνιον γίγνεται; 
ὡς καὶ ἱδρῶτα ἀπ᾽ αὐτοῦ λείβεσϑαι" μειράκιον οὖν 10 
᾿Ασσύριον ἧκον ἐς τὸ Ἴλιον ἐλοιδορεῖτο τῷ Ἕκτορι 

’ 2 -» ’ 51 ἰ". “ἢ ,’ Ἁ 

προφέρον αὐτῷ τάς τε ἕλξεις. αἵ ἐξ ᾿Αχιλλέως ποτὲ 
- - Ἵ Ἁ ᾿ -»" » , Φ 

ὅ ἐς αὐτὸν ἐγένοντο. καὶ τὸν τοῦ Αἴαντος λίϑον, ᾧ 
βληϑεὶς ἀπέϑανε πρὸς βραχύ. καὶ ὡς Πάτροκλον 
τὰ πρῶτα ἔφυγε. καὶ ὡς οὐδὲ ἀπέκτεινεν, ἀλλὰ 
δ , Ἁ ΝΣ, »Ὕ ΝΟ, 3 

ἕτεροι. μετεποίξι δὲ τὸ ἀγαλμα τοῦ Εκτορος, ΄ 4χιλ- 

λέως γὰρ ἔφασκεν εἶναι αὐτὸ μετὰ τὴν κόμην, ἣν 
᾿, ἘΝ ἤ ᾿ , ΄ 

10 ἐχείρατο ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ τούτων ἐμφορηϑὲν ἐξή-- 
λασεν ἐκ τοῦ Ἰλίου. καὶ πρὶν ἢ δέκα πορευϑῆναι 
σταδίους ποταμὸς οὕτω βραχύς, ὡς μηδὲ ὄνομα 
αὐτοῦ ἐν Τροίᾳ εἶναι. μέγας ἔκ μικροῦ αἴρεται καὶ 

06 ξ 3 , δ ’ - 3 - 6 ᾿, 

ὡς ἀπήγγελλον οἵ διαφυγόντες τῶν ὀπαδῶν, ὁπλί- 

16 τῆς ἡγεῖτο τοῦ ποταμοῦ μέγας παρακελευόμενος 

αὐτῷ βαρβάρῳ τῇ φῶνῃῇ καὶ σφοδρᾷ ἐπιστρέφειν τὸ 984 

ὕδωρ ἐς τὴν ὁδόν, δι᾽ ἧς τὸ μειράκιον ἤλαυνεν ἐπὶ 
τεττάρων ἵππων οὐ μεγάλων, οὗς ὑπολαβὼν ὃ ποτα- 

μὸς ὁμοῦ τῷ μειρακίῳ βοῶντίέ τε καὶ ξυνιέντι λοιπὸν 
90 - Γ 3 , 5. ἥ “ -Ὗἧ-᾿ Ο’ 

0 τοῦ Ἕχτορος ἀπήγαγεν ἐς τὰ ἑαυτοῦ ἤϑη καὶ οὕτως 
ἀπώλεσεν, ὡς μηδὲ ἀνελέσϑαι ξυγχωρῆσαι τὸ σῶμα, 
ὥχετο γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὅποι ἀφανισϑέν. 

Φ. Οὔτε τὸν Αἴαντα χρὴ ϑαυμάξειν, ἀμπελουρ- 
γέ, καρτερήσαντα τὰ ἐκ τῶν ποιμένων. οὔτε τὸν 

οἵ “" ς τς , ᾿Ὶ ᾿ [4 Ἁ ᾿] 

ξ΄ Ἑκτορα ἡγεῖσθαι βάρβαρον μὴ ἀνασχόμενον τὰ ξκ 

τοῦ μειρακίου τοῖς μὲν γὰρ καὶ ξυγγνώμη ἴσως, 12 
οἵ Τρῶες ὄντες ἔτι καὶ πονήρως ἐχόντων σφέσι τῶν 
προβάτων ἐπεπήδων τῷ τάφῳ, μειρακίῳ δὲ ᾿Δσσυρίῳ 
πομπεύοντι ἐς τὸν τοῦ ᾿Ιλίου ἥρω τίς ξυγγνώμη; οὐ 

80 γὰρ δὴ ᾿ἀσσυρίοις ποτὲ καὶ Τρωσὶ πόλεμος ἐγένετο, 
2 ᾿ αὐ 3 ,ὔ » δ ο»» 2 Γ ες Α 

οὐδὲ τὰς ἀγέλας σφῶν ὁ Βκτωρ ἐπορϑήσεν, ὡς τας 
» ς " 

τῶν Τρώων ὁ ΔΑἶΐἶας. 
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᾿4. Πεπονϑέναι τι πρὸς τὸν Ἕκτορα. ὦ ἕένε, 
» ω " ΄ δοκεῖς. καὶ οὐκ ἀξιῶ διαφέρεσθαι. ἀλλ᾽ ἐπανίωμεν 

5.4 Ἁ " τῇ 3 19 Ἁ 5 Ἁ τ λὴ 

ἐπὶ τὰ τοῦ Αἴαντος. ἐχεῖϑεν γὰρ οἶμαι τὴν ἐκβολὴν 
τοῦ λόγου πεποιῆσθαι. 

Φ. Ἐχεῖϑεν. ὦ ἀμπελουργέ. καὶ εἰ δοκεῖ, ἐπα- 
νίωμεν. 

᾿4. Πρόσεχε οὖν, ὦ ξένε᾽ νηός ποτὲ χαϑορμι- 
σαμένης ἐς τὸ Αἰάντειον δύο τῶν ξένων πρὸ τοῦ 
σήματος ἤλυόν τε καὶ πεττοῖς ἔπαιζον. ἐπιστὰς δὲ 
ς » , σοῖς κι θὲ ΄ κ 
ὁ Αἴας «πρὸς ϑεῶν"" ἔφη «-ςμεταϑεσϑε τὴν παι- 

διὰν ταύτην᾽ ἀναμιμνήσκει γάρ μὲ τῶν Παλαμήδους 
ἔργων σοφοῦ τε χαὶ μαλ᾽ ἐπιτηδείου μοι ἀνδρός. 
5 ,“ Ἀ ἊΝ Α 9 ΩΝ ᾽ " τν ΒΩ ς " 

ἀπολῶώλεχε δὲ χαμὲ κακεῖνον ἐχϑρος εἷς ἄδικον εὐρῶν 

ἐφ᾽ ἡμῖν κρίσιν. 
βτῦ ΖΔεδάκρυκα, νὴ τὸν Ἥλιον, ἀμπελουργέ, 

. ᾽ ὃς , ΄ ΄ ΄, 

τὰ γὰρ ἀμφοῖν παάϑὴ παραπλήσια τε καὶ ἐοικότα ἐς 
᾿ 14 εὔνοιαν" ἀγαϑῶν μὲν γὰρ κοινωνία τίκτει ποτὲ καὶ 

Ἶ 

φϑόνον, ὅσοι δ᾽ ἂν κοινωνήσωσι συμφορῶν. ἀγα- 

πῶσιν ἀλλήλους τὸν ἔλεον τοῦ ἐλέου ἀντιδιδόντες. 

Παλαμήδους δὲ εἴδωλον ἔχοις ἄν τινα εἰπεῖν ἕωρα- 
κότα ἐν Τροίᾳ; 

Ὕ » ι ς ΄ Ἂ » 08 4. Τὰ μὲν ὁρώμενα εἴδωλα οὔπω δῆλα ὅτου 
ἕχαστον, πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλοτε ἄλλα, διαλλάττει 
δὲ ἀλλήλων καὶ ἰδέᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ ὅπλοις. ἀκούω 

δ᾽ ὁμῶς καὶ περὶ τοῦ Παλαμήδους ταῦτα᾽ ἣν γεῶρ- 
γὸς ἐν Ἰλέῳ ταὐτὸν ποτ᾽ ἐμοὶ πράττων᾽ οὗτος ἐπε- 

πόνϑει τι πρὸς τὸ τοῦ Παλαμήδους πάϑος καὶ ἐθοή- 

νει αὐτὸν ἥκων ἐπὶ τὴν ἠιόνα. πρὸς ἡ λέγεται ὑπὸ 
τῶν ᾿Δχαιῶν βεβλῆσϑαι. καὶ ὁπόσα νομίζουσιν ἐπὶ 
σημάτων ἄνθρωποι. ἐπέφερε τῇ κόνει τάς τε ἡδίους 
τῶν ἀμπέλων ἐξαιρῶν αὐτῷ κρατῆρα ἐτρύγα, καὶ 
ξυμπίνειν τῷ Παλαμήδει ἔφασκεν, ὅτε ἀναπαύοιτο 

. οι 

το φ 

2ῦ 
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τῶν ἔργων. ἦν ὃὲ αὐτῷ καὶ κύων τέχνῃ αἰκάλλων 
καὶ ὑποκαϑήμενος τοὺς ἀνθρώπους" τοῦτον Ὀδυσσέα 

ἐκάλει καὶ ἐπαίετο ὑπὲρ τοῦ Παλαμήδους ὁ Ὀδυσ- 

σεὺς οὗτος προσακούων κακὰ μυρία. δοκεῖ δὴ τῷ 
.5. Παλαμήδει ἐπιφοιτῆσαί ποτε τῷ ἐραστῇ τούτῳ καὶ 

ἀγαϑόὸν τι αὐτῷ δοῦναι, καὶ δῆτα ὁ μὲν πρὸς ἀμ- Τὸ 
πέλῳ τινὶ ἦν γόνυ αὐτῆς ἰώμενος. ὁ δὲ ἐἀπηθταα 
αὐτῷ ..σὺ γιγνώσκεις με’ ἔφη ΝΡ ΘΘΆΝΕΝ, ἢ ναὶ 
πῶς“΄, εἶπεν «.οὃν οὔπω εἶδον““; ..τί οὖν“ “ ΕΣ »ἀγα- 

τὸ πᾷς, ὃν μὴ γιγνώσκεις“; ξυνῆκεν ὁ γεωργός, ὅτι 
ὁ Παλαμήδης εἴη" καὶ τὸ εἶδος ἐς ἥρω ἔφερε μέγαν 
τε καὶ καλὸν καὶ ἀνδρεῖον οὔπω τριάκοντα ἔτη γε- 
γονότα᾽ καὶ περιβαλὼν αὐτὸν μειδιῶν ..φιλῶ σε; ὦ 

Παλάμηδες“΄. εἶπεν «ὅτι μοι δοκεῖς φρονιμώτατος 
ιὸ ἀνθρώπων γεγονέναι καὶ δικαιότατος ἀϑλητὴς τῶν 

κατὰ σοφίαν πραγμάτων, πεπονϑέναι τε ὑπὸ τῶν 
᾿Δχαιῶν ἐλεεινὰ διὰ τὰς Ὀδυσσέως ἐπὶ σοὶ τέχνας, 

οὗ τάφος εἴ τις ἦν ἐνταῦϑα, ἐξωρώρυκτ᾽ ἂν ὑπ᾽ 
ἐμοῦ πάλαι. μιαρὸς γὰρ καὶ κακίων τοῦ κυνός, ὃν 

30 ἐπ᾿ αὐτῷ τρέφω.“ «,οφειδώμεϑα λοιπὸν τοῦ ᾽οδυσ- 
σέως“΄. ὁ ἥρως ἔφη «τούτων γὰρ ἐπραξάμην αὐτὸν 
ἐγὼ δίκας ἐν Αἴδου" σὺ δέ. ἐπειδὴ φιλεῖς που τὰς 
ἀμπέλους. εἰπέ μοι. τί μάλιστα περὶ αὐταῖς δέδοι- 
κα΄, ,,τί δ᾽ ἄλλο γε" εἶπεν ..ἢ τὰς χαλάξας; ὑφ᾽ 

96 ὧν ἐχτυφλοῦνταί τε καὶ δήγνυνται“". οἵμάντα τοί- 
νυν εἶπεν ὁ Παλαμήδης .«περιάπτωμεν μιᾷ τῶν 
ἀμπέλων καὶ οὐ βεβλήσονται αἱ λοιπαί." 

Φ. Σοφός γε ὃ ἥρως, ἀμπελουργέ, καὶ ἀεί τι 18 
εὑρίσκων ἀγαϑὸν τοῖς ἀνθρώποις. ᾿ἀχιλλέως δὲ πέρι 

80 τί ἂν εἴποις ; τοῦτον γὰρ ϑειότατον τοῦ Ἑλληνικοῦ 
παντὸς ἡγούμεϑα. 686 ᾿ 

᾿4. Τὰ μὲν ἐν τῷ Πόντῳ, ξένε, εἰ μήπω ἐς 
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αὐτὸν πέπλευκας καὶ ὅσα ἐν τῇ ἐκεῖ νήσῳ λέγεται 
πράττειν, ἐγώ σοι ἀπαγγελῶ ὕστερον ἐν τῷ περὶ 
αὐτοῦ λόγῳ μακροτέρῳ ὄντι, τὰ δὲ ἐν Ἰλίῳ παρα- 
πλήσια τοῖς ἄλλοις ἥρωσι, καὶ γὰρ προσδιαλέγεταί 
τισι καὶ ἐπιφοιτᾷ καὶ ϑηρία διώκει. ξυμβάλλονται 
δὲ αὐτὸν ᾿Δχιλλέα εἶναι τῇ τε ὥρᾳ τοῦ εἴδους καὶ 
τῷ μεγέϑει καὶ τῇ ἀστραπῇ τῶν ὅπλων" κατόπιν δὲ 
αὐτοῦ ζάλη ἀνέμου εἱλεῖται πομπὸς τοῦ εἰδώλου. 
ἐπιλείψει μὲ ἡ φωνή, ξένε, τῶν τοιούτων μνημο- 
νεύοντα᾽ καὶ γάρ τι καὶ περὶ ᾿Αντιλόχου ἄδουσιν, 
ὡς κόρη Ἰλιὰς φοιτῶσα ἐπὶ τὸν Σκάμανδρον εἰδώλῳ 
τοῦ ᾿ἀντιλόχου ἐνέτυχε καὶ προσέκειτο τῷ σήματι 
ἐρῶσα τοῦ εἰδώλου, καὶ ὡς βουκόλοι μειράκια, περὶ 
τὸν τοῦ ᾿Δχιλλέως βωμὸν ἀστραγαλίξζοντες ἀπέκτει- 
νὲεν ἂν ὁ ἕτερος τῇ καλαύροπι τὸν ἕτερον πλήξας. 
εἰ μὴ ὁ Πάτροκλος αὐτοὺς διεπτόησεν «ἀρκεῖ μοι 
εἰπών «ὑπὲρ ἀστραγάλων αἷμα ἕν“΄. γιγνώσκειν δὲ 
ὑπάρχει ταῦτα καὶ παρὰ τῶν βουκόλων καὶ πάν- 

» ΄ ᾿ ΕΓ Ξ , , . 
Βοτῶν τῶν οἰκουντῶν τὸ ᾿Ι͂λιον᾽ ἐπιμίγνυμεν γαρ 

ἅτε τὰς ὄχϑας οἰκοῦντες τῶν τοὺ Ἑλλησπόντου 
ἐκβολῶν καὶ ποταμόν, ὡς ὁρᾶς, πεποιημένοι τὴν 
ϑάλατταν. 

γε δή. ὦ ξένε, τὴν ἀσπίδα ἤδη ἀναλάβωμεν, 
ἣν ὁ Πρωτεσίλεως Ὁμήρῳ τε ἡγνοῆσϑαί φησι καὶ 
ποιηταῖς πᾶσιν. 

Φ. Ποϑοῦντι ἀποδίδως. ἀμπελουργέ, τὸν περὶ 
αὐτῆς λόγον. σπάνιον δὲ οἶμαι ἀκούσεσϑαι. 

᾿Α. Σπανιώτατον᾽ προσέχων δὲ ἀκροῶ. 
Ὁ Φ, Προσέχων λέγεις; οὐδὲ τὰ ϑηρία ἐς τὸν 

εἰ, 

ἔν 

Ὀ , μη 2 “ "δ ς ᾿ ΄ 3 ΄ 
ρφέα οὕτως ἐκεχήνει ἄδοντα, ὡς ἐγώ σου ἀκούων 
΄ 5 ᾿ » ΄ 

τά τὲ ὦτα ἵστημι καὶ τὸν νοῦν ἐγρήγορα καὶ ξυλ- 
΄ ς - - 

λέγομαι ἐς τὴν μνήμην πάντα. ἡγοῦμαι δὲ καὶ τῶν 

15 

20 

τῷ οι 

90 

13 

1. 
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ἐπὶ Τροίαν ἐστρατευκότων εἷς εἶναι, τοσοῦτον κατέ- 
σχημαι τοῖς ἡμυϑέοις ὑπὲρ ὧν διαλεγόμεϑα. 

᾿Α. Οὐκοῦν. ἐπειδὴ φρονεῖς οὕτως. αἴρωμεν 
ἐξ Αὐλίδος. ὦ ξένε. τὸ γὰρ ἐκεῖ ξυνειλέχϑαι σφᾶς 

δ ἀληϑές. τὰ δ᾽ ἐμβατήρφια τοῦ λόγου τῷ Πφωτεσίλεῳ 
εὔχϑω. ὡς μὲν δὴ τὴν Μυσίαν οἵ ̓ Αχαιοὶ πρὸ Τροίας 

ἐπόρϑησαν ἐπὶ “Τηλέφῳ τότε οὖσαν. καὶ ὡς ὃ Τή- 82 

λεφος ὑπὲρ τῶν ἑἕαυτοῦ μαχόμενος ἐτρώϑη ὑπὸ 
᾿Δχιλλέως. ἔστι σοι καὶ ποιητῶν ἀκούειν --- οὐ γὰρ 

8. τὸ ἐχλέλειπται αὐτοῖς ταῦτα -- τὸ δὲ πιστεύειν, ὡς 
ἀγνοήσαντες οἵ ᾿Δχαιοὶ τὴν χώραν τὰ τοῦ Πριάμου 
ἄγειν τε καὶ φέρειν ᾧὥοντο, διαβάλλει τὸν Ὁμήρου 
λόγον, ὃν περὶ Κάλχαντος ἄδει τοῦ μάντεως" εἰ γὰρ 
ἐπὶ μαντικῇ ἔπλεον καὶ τὴν τέχνην ἡγεμόνα ἐπου- 

τὸ οὔῦντο, πῶς ἂν ἄκοντες ἐκεῖ καϑωρμίσϑησαν; πῶς 
δ᾽ ἂν καϑορμισϑέντες ἠγνόησαν. ὅτι μὴ ἐς Τροίαν 
ἥκουσι καὶ ταῦτα πολλοῖς μὲν βουκόλοις ἐντετυχη- 
κότες. πολλοῖς δὲ ποιμέσι; νέμεταί τε γὰρ ἡ χώρα 
μέχρι ϑαλάττης καὶ τοὔνομα ἐρωτᾶν τῆς ξένης ξύν- 

20. ηϑες. οἶμαι. τοῖς καταπλέουσιν. εἰ δὲ καὶ μηδενὶ 
τούτων ἐνέτυχον. μηδὲ ἤροντο τῶν τοιούτων οὐδέν, 
ἀλλ᾽ Ὀδυσσεὺς καὶ Μενέλεως ἐς Τροίαν ἤδη ἀφι- 
γμένω τε καὶ πεπρεσβευκότε καὶ τὰ κρήδεμνα τοῦ 
Ἰλίου εἰδότε οὐκ ἄν μοι δοχοῦσι περιιδεῖν ταῦτα, 

ὅ οὐδ᾽ ἂν ξυγχωρῆσαι τῷ στρατῷ διαμαρτάνοντι τῆς 
πολεμίας. ἑκόντες μὲν δὴ οἵ ᾿4χαιοὶ τοὺς Μυσοὺς 

ἐληίζοντο. λόγου ἐς αὐτοὺς ἥκοντος, ὡς ἄριστα 
ἠπειρωτῶν πράττοιεν, καίπη καὶ δεδιότες, μὴ πρός-- 088 
οἰκο τῷ Ἰλίῳ ὄντες ἐς κοινωνίαν τῶν κινδύνων 

80 μετακληϑῶσι. Τηλέφῳ δὲ Ἡρακλείδῃ τε ὄντι καὶ 
ἄλλως γενναίῳ καὶ ὥὡπλισμένης γῆς ἄρχοντι οὐκ 
ἀνεχτὰ ταῦτα ἐφαίνετο. ὅϑεν πολλὴν μὲν ἀσπέδα 



"“" '- 

᾿ 
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παρέταττε, πολλὴν δὲ ἵππον᾽ ἦγε δὲ τοὺς μὲν ἐκ 
τῆς ὑπ᾽ αὐτῷ Μυσίας --- ἦρχε δέ, οἶμαι, πάσης. 

ϑεὐπόση ἐπὶ ϑαλάττῃ --- οἱ δὲ ἐκ τῶν ἄνω Μυσῶν 
ξυνεμάχουν, οὗς ᾿Αβίους τε οἱ ποιηταὶ καλοῦσι καὶ 
ἵππων ποιμένας καὶ τὸ γάλα αὐτῶν πίνοντας. τῆς 
τε γὰρ τῶν ᾿Δχαιῶν διανοίας. καϑ᾿ ἣν ἐποιοῦντο 
τοὺς περίπλους οὐκ οὔσης ἀδήλου, Ἰληπολέμου τε 

, ιν. Ὁ ΄ ς ΄ “ ΄ ς 3 ᾿ 
πέμψαντος ἐπὶ Ῥοδίας ολκάδος ἄγγελον ὡς ἀδελφον 

χαὶ κελεύσαντος ἀπὸ γλώττης αὐτῷ σημαίνειν, ὁπόσα 
τῶν ᾿Δ4χαιῶν ἐν Αὐλίδι διήσϑετο --- γράμματα γὰρ 
οὔπω εὕρητο -- πᾶσα ἡ μεσογεία ἐς ξυμμαχίαν 
χαταβεβήκει καὶ τῷ πεδίῳ ἐπεκύμαινε τὰ Μύσιά τὲ 
χαὶ Σχυϑικὰ ἔϑνη. λέγει δὲ ὃ Πρωτεσίλεως. ὅτι 
χαὶ μέγιστος αὐτοῖς ἀγώνων γένοιτο τῶν τε ἐν 
αὐτῇ τῇ Τροίᾳ καὶ ὁπόσοι πρὸς βαρβάρους ὕστερον 
διεπολεμήϑησαν Ἕλλησι. χκαὶ γὰρ κατὰ πλῆϑος 
εὐδόκιμοι καὶ κατ᾿ ἄνδρα ἦσαν ἡ ξυμμαχία τοῦ 
Τηλέφου. καὶ ὥσπερ ὑπὸ τῶν ᾿Ζ“χαιῶν Αἰακίδαι τε 
ἤδοντο καὶ “4ιομήδεις καὶ Πάτρφοχλοι, οὕτω Τηλέ- 

φοῦυ τὲ ὄνομα ἦν καὶ ἀϊμου τοῦ ἴάρεος. ὀνομαστό- 

τατοι δὲ ἦσαν Ἕλωρός τε καὶ ᾿άκταῖος ποταμοῦ 
παῖδες τοῦ κατὰ Σκυϑίαν Ἴστρου. τὴν μὲν δὴ ἀπό- 
βασιν οὐ ξυνεχώρουν οἵ Μυσοὶ ποιεῖσϑαι τοξεύον -- 

86 τες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἀκοντίζοντες. οὗ δὲ ᾿Ἵχαιοὶ καὶ 

μὴ ξυγχωφούντων ἐβιάξοντο, καί τινας καὶ ὥκελλον : 

τῶν νεῶν οἱ ᾿φρχάδες, ἅτε πρῶτον πλέοντες καὶ 
089 ϑαλάττης οὔπω γεγυμνασμένοι. φησὶ γάρ, ὥς που 

γιγνώσκεις, Ὅμηρος. ὅτι μήτε ναυτικοὶ ἦσαν πρὸ 
Ἰλίου ᾿ἀρκάδες μήτε ἔργων ϑαλαττίων ἥπτοντο, ἀλλ᾽ 

ἐπὶ νεῶν ἑξήκοντα ὁ ᾿Ζγαμέμνων ἐσηγάγετο αὐτοὺς 
ἐς τὴν ϑάλατταν αὐτὸς ἐπιδοὺς ναῦς οὔπω πεπλευ-- 
κόσιν. ὅϑεν ἐπιστήμην μέν, ὁπόση πολεμική. καὶ 

σι 

το ς 

Γ [2}} 

[2] ΦΩ 
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ῥώμην ἐς τὰ πεζὰ παρείχοντο, πλέοντες δὲ οὔτε 
ὁπλῖται ἀγαθοὶ ἦσαν οὔτε ἐρέται. τὰς μὲν δὴ ναῦς 
ἀπειρίᾳ τε καὶ τόλμῃ ὥκελλον καὶ πολλοὶ μὲν αὐτῶν 
ἐτρώϑησαν ὑπὸ τῶν ἐπὶ τῇ ῥαχίᾳ τεταγμένων. ὀλέ- 
γοι δὲ ἀπέϑανον᾽ ᾿Δχιλλεὺς δὲ καὶ Πρωτεσίλεως 

δείσαντες ὑπὲρ τῶν ᾿ἀρκάδων ὥσπερ ἀπὸ συνϑή- 
ματος ἄμφω ἅμα ἐς τὴν γῆν ἐπεπήδησαν καὶ ἀπεώ- 
σαντο τοὺς Μυσοὺς εὐοπλοτάτω ὀφϑέντε καὶ καλ- 
λίστω τοῦ Ἑλληνικοῦ, τοῖς δ᾽ ἄγαν βαρβάροις καὶ 
δαίμονες ἐδοξάτην. ἐπεὶ δὲ ὁ Τήλεφος ἐπανήγαγε 
τὴν στρατιὰν ἐς τὸ πεδίον καὶ προσέπλευσαν οὗ 
2 , 2 » » ᾿4χαιοὶ καϑ' ἡσυχίαν, ἐξεπήδων αὐτίκα τῶν “νεῶν, 
πλὴν κυβερνήτου καὶ περίνεῶς πάντες, οὖς ἡ ναῦς 

ἡγεν. ἐτάττοντο δὲ ὡς ἐς μάχην κόσμον καὶ σιωπὴν 

ὅ ὃν θῦμα ἔχοντες. ὀρϑώς γὰρ τοῦτο τὸν Ὅμηρον 
περὶ αὐτῶν εἰρηκέναι φησὶν ἐπαινοῦντα τὸ τῆς 88 
Ἑλληνικῆς μάχης ἦϑος, ἧς ξύμβουλον γενέσϑαι 

«Αἴαντα τὸν Τελαμῶνος λέγει. Μενεσθέως γὰρ τοῦ 
3 , ῇ -» 2 δ 

Αϑηναίου ταχτικωτάατου τῶν βασιλεῶν ἐς Τροίαν 

ἐλϑόντος καὶ διδάσκοντος ἐν Αὐλίδι τὴν στρατιὰν 
πᾶσαν, ὡς χρὴ συνηρμόσϑαι, κραυγῇ τε χρωμένοις 

ἈΝ 9 , 3 ,2 ς » 3 ΟΜ" , 

μὴ ἐπιπλήττοντος οὐ ξυνεχώρει ὁ Αἴας, ἀλλ΄ ἐπετίμα 

γυναικεῖόν τε ἀποφαίνων καὶ ἄτακτον. ἔλεγε γάρ, 
ὅτι καὶ τὸν ϑυμὸν ἡ κραυγὴ κακῶς ἑρμηνεύει. τα- 

ὅ χϑῆναι δὲ πρὸς μὲν τοὺς Μυσοὺς ἑαυτόν τε καὶ 
τὸν ᾿Δχιλλέα φησὶν ὁμοῦ τῷ Πατρόκλῳ, πρὸς δὲ τὸν 
τοῦ ᾿ἄρεος Αἷμον Διομήδην τε καὶ Παλαμήδην καὶ 
Σϑένελον. πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ Ἴστρου ἥκοντας 
οὗ ᾿Δτρεϊδαί τε καὶ ὁ ΔΜοκχρὸς καὶ οἵ λοιποὶ ἐτάχϑη- 
σαν, Αἴας δὲ ὁ μέγας τοὺς μὲν τὰ πλήϑη 690 

᾿ Ἐ Ἧς ἀποκτείνοντας ϑεριστὰς ἡγεῖτο μέγα οὐδὲν ἀμῶντας, 
» 3 - ΄ , 

τοὺς δὲ τῶν ἀρίστων κρατοῦντας δρυτόμους ἐκάλει 
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- 3 - »" 

καὶ ταύτης ἑαυτὸν τῆς μάχης ἠξίου μᾶλλον" ταῦτα 
τοι καὶ ἐπὶ τοὺς τοῦ ποταμοῦ παῖδας ἧξεν οὔτε τοῖ 
μέρους ἑαυτοῦ ὄντας καὶ τὸν τοῦ Ἕκτορος τρόπον 
3 

ἀπὸ τεττάρων μαχομένους ἵππων. βαίνων τε σοβα- 

οὖν μετὰ τῆς αἰχμῆς πρὸς τὴν ἀσπίδα ἐδούπησε 
ταραχῆς ἕνεκα τῶν ἵππων᾽ οἱ δὲ ἵπποι ἔκφρονέξς τε 
αὐτίκα ἐγένοντο καὶ ὀρϑοὶ ἀνεσκίρτησαν. ὅϑεν ἀπι- 
στήσαντες οἵ Σχύϑαι τῷ ἅρματι ἀπεπήδησάν τε 
αὐτοῦ ἀτακτοῦντος καὶ συνέπεσον τῷ 4ἴαντι, λόγου 
τε ἀξίως μαχόμενοι ἄμφω ἀπέϑανον. μνημονεύει ὁ 
Πρωτεσίλεως καὶ τῶν τοῦ Παλαμήδους ἔργων ὡς 

μεγάλων. οἷς αὐτός τε καὶ Ζιομήδης καὶ Σϑένελος 
ΓΩ 3 ᾽ , Ὶ 

τὸν Αἷμον καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν ἀποχτείναντες οὐδὲ 
3 ΄ ᾿ 

ἀριστείων ὃ Παλαμήδης ἠξίου τυγχάνειν, ἀλλ᾽ 
- -" ’ ΕΣ Ν 

ἐκεῖνα μὲν τῷ Διομήδει ξυνεχώρει ἔχειν. ἐπειδὴ 
᾽ ς -» - -» -" 

πάνϑ᾽ ὑπὲρ τῆς τῶν πολεμικῶν τιμῆς τε καὶ δόξης 
2 ΄ Ξ 

ἐγίγνωσκεν αὐτὸν πράττοντα. σοφίας δὲ εἴ τινα 
’ὔ ΄, Ἁ ς ὁ 3 ὝἜ 9 - 

στέφανον προϑείη τὸ Ελληνικον. οὐκ ἂν ἕκστηναι 

τούτου ἑτέρῳ σοφίας τε ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐρῶν καὶ μελε- 
τὰ ῳ ͵ ᾿, Ὁ " δ λῶν Α 

τῶν τοῦτο. Τηλέφῳ δὲ ὁ Πρωτεσίλεως αὐτὸς μὲν 

συμπλακῆναί φησι καὶ τὴν ἀσπίδα ξῶντος περισπά- 
Ε - ΄ -» 

σαι. τὸν δὲ ᾿Δχιλλέα γυμνῷ προσπεσόντα τρῶσαι 
3 3 - ΄ν » Ρ' αὐτὸν εὐϑὺ τοῦ μηροῦ καὶ ἰατρὸν μὲν ὕστερον ἐν 

Τροίᾳ γενέσθαι τοῦ τραύματος, τότε δὲ λιποϑυμῆ- 
’ ἣν 2 3 « ς 4 Ἁ 3 « , ᾽ 

σαί τεὺυπ αὐτοῦ ὁ Τήλεφος καὶ ἀποϑανεῖν ἂν. εἰ 
Ἁ δ Α ΄, 3 , 3 " ΠῚ - 

μὴ οἵ Μυσοὶ ξυνδραμόντες ἀνείλοντο αὐτὸν ἐκ τῆς 
΄“ - - - 

μάχης, ὅτε δὴ λέγονται πολλοὶ τῶν Μυσῶν ἐπ᾽ 
ΒΡ ἢν Ξ δ. ς Ἐ᾿ , 

αὐτῷ πεσεῖν. ὑφ᾽ ὧν ἡματωμένον ῥυῆναι τὸν Και- 
ς ᾿ 2 Ἁ δ 

κον. λέγει δὲ ὡς καὶ δικάσαιτο μὲν πρὸς αὐτὸν ὁ 
᾿Δχιλλεὺ ὶ τῆς ἀσπίδ ἐπειδὴ ἐ 7 ) χιλλεὺς περὶ τῆς ἀσπίδος. ἐπειδὴ ἐτετρώκει τὸν 

΄ 2 ᾿ 3.ϑἈΆΒἊᾳῳ - 
Τήλεφον. οἵ δὲ ᾿“χαιοὶ ψηφίσαιντο αὐτῷ μᾶλλον 

᾽ Ἴ ς ω 
προσήκειν τὴν ἀσπίδα. ὡς οὐκ ἂν τοῦ Τηλέφου 

20 

20 

30 

17 

18 
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τρωϑέντος. εἶ μὴ ἐκείνης ἐγυμνώϑη. φησὶ δέ, ὅτι 
᾿ » 2 -" καὶ Μυσαὶ γυναῖκες ἀφ᾽ ἵππων συνεμάχοντο τοῖς 

ἀνδράσιν. ὥσπερ ᾿Δμαξόνες, καὶ ἠρχὲ τῆς ἵππου 
΄ ς Ἁ Ἁ ’ ΄ Ἁ οἶ ’ 

ταυτὴης Ιερὰ γυνὴ Τηλέφου. ταύτην μὲν δὴ λέγεται 091 

5 Νιρεὺς ἀποκτεῖναι --- τὸ γὰρ μειρακιῶδες τοῦ στρα- 
» , 3 , 

τοῦ καὶ οὔπω εὐδόκιμον πρὸς αὐτὰς ἔταξαν --- πε- 
σούσης δὲ ἀνέκραγον αἴ Μυσαὶ καὶ συνταράξασαι 
τὴν ἑαυτῶν ἵππον ἐς τὰ τοῦ Καίκου ἕλη ἀπηνέχϑη- 

᾿ ν δ 

σαν. τὴν δὲ Ἱερὰν ταύτην ὁ Πρωτεσίλεως μεγίστην 
τ Ξ5 -" . ς 

00 τὸ ὧν εἶδε γυναικῶν γενέσϑαι λέγει καλλίστην τε ἀπα- 
- ς 4 » ιν, , Ἵἤ᾿ ς ᾿ Ν 

σῶν. ὁπόσαι ὄνομα ἕπὶ καλλει ἤραντο. Ελενην μὲν 
᾿ . ὔ τ μ »Ὰ Ἵ ΄ 

γαρ τὴν Μενέλεω γυναῖκα ἰδεῖν οὐ φησιν ἕν Τροίᾳ, 
-"Ὕ ς 

νυνὶ δὲ ὁρᾶν μὲν αὐτὴν τὴν Ἑλένην καὶ οὐ μέμφε- 
σϑαι τὸ ὑπὲρ αὐτῆς ἀποθανεῖν. εἰ δὲ ἐνθυμηϑείη 

ς ͵ Ξ μν - 
ιό τὴν ἸἹεράν, τοσοῦτον αὐτήν φησι πλεονεχτεῖν τῆς 

τὶ , Ὡ“ 3 ,ὕ᾿ -“ Ἁ Ἁ 2 Ἁ 

Ελενης. οὔον κἀκείνη τῶν Ἰρωαδῶν. καὶ οὐδὲ 
χ᾿ Γ Ὁ Ψ΄ Ρ] ; ΕΣ) τ ΕΣ τ ; 

αὕτη. ξένε, Ομήρου ἐπαινέτου ἔτυχεν, ἀλλὰ Ελένῃ 
χαριξόμενος οὐκ ἐσηγάγετο ἐς τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα 
ϑείαν γυναῖκα. ἐφ᾽ ἡ καὶ παϑεῖν τι οἱ ᾿Δχαιοὶ καὶ 

30 πεσούσῃ λέγονται καὶ παρακελεύσασϑαι πρεσβύτεροι 
ς 

νέοις μὴ σκυλεύειν Ἱεράν, μηδὲ προσάπτεσϑαι κει- 
μένης. ἐν ταύτῃ, ξένε, τῇ μάχῃ πολλοὶ τῶν ᾿Ζχαιῶν 94 
ἐτρώϑησαν. καὶ λουτρὰ τοῖς τετρωμένοις μαντευτὰ 
ἐγένετο. πηγαὶ ϑερμαὶ ἐν ᾿Ιωνίᾳ, ἃς ἔτι καὶ νὺν 

25 Φγαμεμνονείους καλοῦσιν οἵ Σμύρναν οἰκοῦντες. 
ἀπέχουσι δέ. οἶμαι, τετταράκοντα στάδια τοῦ ἄστεος 
καὶ ἀνῆπτό ποτε αὐτοῖς αἰχμάλωτα κράνη Μύσια. 

19 Φ. Τί οὖν, ἀμπελουργέ, φῶμεν ἑκόντα τὸν 
}  ῃ Ἐπ » Ο’ , κ 

Οώηρον ἢ ἄκοντα παραλιπεῖν ταῦτα οὕτως ἡδέα καὶ 

80 ποιητικὰ ὄντα; 
2 ς -" . “. Ἐχόντα ἴσως, ἕένε᾽ βουληϑεὶς γὰρ τὴν 

ς ’ 53; , »" Ὁ - ἰς ΝΣ » 72 

Ελένην ὡς ἀρίστην γυναικῶν υμνῆσοι ἐπὶ τῷ καλ- 
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, ς » ᾿ 

λει καὶ τὰς Τρωικὰς μάχας ὡς μεγίστας τῶν ἀλλα- 
χοῦ διαπολεμηϑεισῶν ἐπαινέσαι Παλαμήδην τε τὸν 
ϑεῖον ἐξαιρῶν ἅπαντος λόγου δι΄ Ὀδυσσέα ᾿Δχιλλεῖ 

“ Ἁ , » " δ’ 3 ΄ τε μόνῳ τὰ μαχιμώτατα τῶν ἔργων οὕτως ἀνατιϑείς. 
6952 ὡς ἐκλανϑάνεσϑαι τῶν ἄλλων ᾿“χαιῶν, ὅτε ᾿4χιλ- 

λεὺς μάχοιτο. οὔτε Μύσια ἐποίησεν ἔπη. οὔτε ἐς 
» -» “ Ι] γ᾿ } 

μνήμην κατέστη τοῦ ἔργου τούτου, ἕν ᾧ καὶ γυνὴ 
’ ς ’ὔ »“ Ἃ ΑΙ ΔΙ 9 Ἁ 

καλλίων ἔλέενης ευρητο ἂν καὶ ἄνδρες οὐ παραπολυ 

᾿Αχιλλέως τὴν ἀνδρίαν καὶ ἀγὼν εὐδοκιμώτατος. 

Παλαμήδους δὲ μνημονεύσας οὐκ ἂν εὗρεν, ὅτῳ 
ποτὲ χρύψοι τὸ τοῦ Ὀδυσσέως ἐπ᾽ αὐτῷ ὄνειδος. 

90ι Φ. Πῶς οὖν ὁ Πρωτεσίλεως περὶ τοῦ Ὁμήρου 

«΄- 

φρονεῖ; βασανίζειν γάρ που αὐτὸν ἔφασκες τὰ τού- 
του ποιήματα. 

΄4. Τὸν Ὅμηρον φησί. ξένε. καϑάπερ ἐν ἀρ- 
μονίᾳ μουσικῇ πάντας ψῆλαι τοὺς ποιητικοὺς τῶν 
τρόπων καὶ τοὺς ποιητάς, ἐφ᾽ οἷς ἐγένετο. ὑπερ- 
βεβλῆσϑαι πάντας. ἐν ὅτῳ ἕκαστος αὐτῶν ἣν χρά- 

τιστος᾿ μεγαλορρημοσύνην τε γὰρ ὑπὲρ τὸν Ὀρφέα 
ἀσκῆσαι ἡδονῇ τε ὑπερβαλέσϑαι τὸν Ἡσίοδον καὶ 
ἄλλω ἄλλον, καὶ λόγον μὲν ὑποθϑέσϑαι Τρωικόν, 
ἐς ὃν ἡ τύχη τὰς πάντων Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων 
ἀρετὰς ξυνήνεγχεν. ἐσαγαγέσϑαι δὲ ἐς αὐτὸν πολέ- 
μους τοὺς μὲν πρὸς ἄνδρας. τοὺς δὲ πρὸς ἵππους 
καὶ τείχη, τοὺς δὲ πρὸς ποταμούς. τοὺς δὲ πρὸς 

ϑεοὺς καὶ ϑεάς, καὶ ὁπόσα κατ᾽ εἰρήνην εἰσὶ καὶ 
χοροὺς καὶ ὠδὰς καὶ ἔρωτας καὶ δαῖτας ἔργα τε, 
ὧν γεωργία ἅπτεται. καὶ ὥρας. αἵ σημαίνουσιν, 

ὁπόσα ἐς τὴν γὴν δεῖ πράττειν. καὶ ναυτιλίας καὶ 
ς ς Ἂ ᾽ν ἀδυα 
ὁπλοποιίας τὰς ἐν Ἡφαίστῳ. εἴδη τε ἀνδρῶν καὶ 5 
», ΄ ΄ -» . [χ} , 

ἤϑη ποικίλα. πάντα ταῦτα τὸν Ὅμηρον δαιμονέως 
΄ ᾿Ξ ᾽ ῳ μ 

ἐξειργάσϑαι φησὶ καὶ τοὺς μὴ ἐρῶντας αὐτοῦ μαίνε- 
ῬΒΙοβίσαξιβ οα, ΚΑΥΞΟσ. 11. ε δ 

10 
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σϑαι. καλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ οἰκιστὴν Τροίας, ἐπειδὴ 
εὐδοκίμησεν ἐκ τῶν Ὁμήρου ἐπ᾽ αὐτῇ ϑρήνων. 
ϑαυμάξει δὲ αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐπιτιμᾷ τοῖς ὁμοτέχνοις, 
“ ᾿ » -“ 3.23 - 

ΟΙ ὅτι μὴ τραχέως διορϑοῦται σφᾶς, ἀλλ᾽ οἷον λανϑά- 98 
τς Ὁ: ’ ι ἜΣ ἈΡ, Η ᾽ ΓΕ τ . 

δ νῶν Πσίοδον μὲν ἕν ἄλλοις τὲ καὶ οὐκ ὀλίγοις καὶ 

νὴ 4 ἐν τοῖς ἐκτυπώμασι τῶν ἀσπίδων ἑρμηνεύων 
γὰρ οὗτός ποτε τὴν τοῦ Κύκνου ἀσπίδα τὸ τῆς 
Γοργοῦς εἶδος ὑπτίως τε καὶ οὐ ποιητικῶς σεν, 

ὅϑεν ἐπιστρέφων αὐτὸν ὁ Ὅμηρος 
το τῇ δ᾽ ἐπὶ μὲν Τοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο 6098 

δεινὸν δερχομένη, περὶ δὲ Ζεῖμός τε Φόβος τε, 

οὑτωσὶ τὴν Γοργὼ ἄδει. Ὀρφέα δὲ ἐν πολλοῖς τῶν 
ν , ς - “: 3 Ε 2 " 

κατὰ ϑεολογίαν ὑπερῆρε,. Μουσαῖον δ΄ ἐν ᾧδαῖς 
χρησμῶν. καὶ μὴν καὶ Παμφὼ σοφῶς μὲν ἐνθυμη- 

ι6 ϑέντος, ὅτι Ζεὺς εἴη τὸ ξῳογονοῦν καὶ δι᾽ οὐ ἀνέ- 
σταται τὰ ἐκ τῆς γῆς πάντα, εὐηϑέστερον δὲ χρη- 
σαμένου τῷ λόγῳ καὶ καταβεβλημένα ἔπη ἐς τὸν 
ΖΦία ἄσαντος --- ἔστι γὰρ τὰ τοῦ Παμφὼ ἔπη᾽ 

Ζεὺ κύδιστε. μέγιστε ϑεῶν, εἰλυμένε κόπρῳ 
φ0 μηλείῃ τε χαὶ ἑππείῃ καὶ ἡμιονείῃ 

τὸν Ὅμηρον ὁ Πρωτεσίλεως φησιν ἐπάξιον τοῦ Ζιὸς 
ἄσαι ὕμνον" 

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε. κελαινεφές. αἰϑέρι ναίων 
ς 9 » κ ᾽ - ᾿ , Β 
ὡς οἰκοῦντος μὲν αὐτοῦ τὸ καϑαρώτατον, ἐργαζο- 100 

᾿ ΔῈ “δ, , ς Ἁ -» ’ Α , Υ , 

550 μένου δὲ ἔμβια τὰ ὑπὸ τῷ αἰϑέρι. καὶ τὰς μάχας δὲ, 

ὁπόσαι Ποσειδῶνι μὲν πρὸς ᾿Απόλλω, Δητοῖ δὲ 
πρὸς Ἑρμῆν ἐγένοντο. καὶ ὡς ἐμάχοντο ἡ ̓ 4ϑηνᾶ 

“-ε,οτν ν᾽ ὃν ν ὦ » δώ. 
τῷ ᾿Ζρει καὶ ὁ Ἥφαιστος τῷ ὕδατι, ταῦτα τὸν 
3 ἢ “Ἢ δ. Ὁ ΄ εὖ 

Οὐ εας τρόπον πεφιλοσοφήσϑαι τῷ ΘΟ φησὶ 

Ὁ καὶ οὐ μεμπτὰ εἶναι πρὸς ἔκπληξιν καὶ ϑεῖα, 

ὥσπερ τὸ 
ἀμφὶ δὲ σαλπιγξε μέγας οὐρανός 



ΡΠ} ΗΡΩΙΚΟΣ, 168 

᾿ ς ᾽ ᾿Ξ 
καὶ (ὡς) ..«ἀνεπήδησεν ᾿Ζιδωνεὺς τοῦ ϑρόνου τι- 
νασσομένης τῆς γῆς ἐκ Ποσειδῶνος.“ἦ μέμφεται δὲ 
τοῦ Ὁμήρου ἐκεῖνα᾽ πρῶτα μὲν ὅτι ϑεοὺς ἐγκατα- 
μέξας ἀνθρώποις περὶ μὲν τῶν ἀνθρώπων μεγάλα 
εἴρηκε, περὶ δὲ τῶν ϑεῶν μικρὰ καὶ φαῦλα, εἶτα 
Ὡ“ -» ΄ ς ᾿ ΓΝ ὌΠ , 
ταῦ σαιρῶθ γιγνωσχων.. ΡΒ τὸ “ἀἰγυπτῷ ῆ ἔλενη 

ἐγένετο ἀπενεχϑεῖσα ὑπὸ ἀνέμων ὁμοῦ τῷ Παριδὶ, 
ς ΡΞ 4 ἧς τὰ ἄκων, Ἀ αὐ. 9 , τ 3 , 
ὁ δὲ ἄγει αὐτὴν ἐπὶ τὸ τοῦ ᾿Ι͂λίου τεῖχος οψομένην 

τὰ ἐν τῷ πεδίῳ κακά, ἣν εἰκός, εἰ καὶ δι᾿ ἑτέραν 
69: γυναῖκα ταῦτα ἐγίγνετο, ξυγκαλύπτεσϑαί τε καὶ μὴ 

ὁρᾶν αὐτὰ διαβεβλημένου τοῦ γένους. ἐπαινουμένου 
δὲ οὐδὲ ἐν αὐτῇ τῇ Τροίᾳ Πάριδος ἐπὶ τῇ ἁρπαγῇ 
τῆς Ἑλένης οὔτ᾽ ἂν Ἕχτορα τὸν σωφρονέστατον καρ- 
τερῆσαί φησι τὸ μὴ οὐκ ἀποδοῦναι αὐτὴν τῷ Μενέ- 

105 λεῷ ἐν Ἰλίῳ οὖσαν, οὔτ᾽ ἂν Πρίαμον ξυγχωρῆσαι 

- 

ἣ 

τῷ Παάριδι τρυφᾶν, δ᾿ οῆραν ἤδη ἀπολωλότων αὐτῷ 
, “, 3 Ἢ κ ς ;ὔ - } Ἁ 3 

παίδων. οὔτ᾽ ἂν τὴν Ἑλένην διαφυγεῖν τὸ μὴ οὐκ 
3 ΝΞ ς Ἁ » , ς ΄ Ω » 

ἀποθανεῖν ὑπὸ τῶν Τρωάδων, ὁπόσων ἤδη ἄνδρες 
3 , ΑΣ κ κι »" Ξὸ » ἢ 
ἀἁπωλώλεισαν καὶ ἀδελφοὶ καὶ παῖδες. ἴσως ὃ ἂν 

9 - 3 Ἁ Ἁ Ν ’ Ἁ Α 

χαὶ ἀποδρᾶναι αὐτὴν παρὰ τὸν Μενέλεων διὰ τὸ 
Ε , Χὰ Σ ΄ δ Ὁ 3 ,ὔ “ 
ἐν Τροίᾳ μῖσος. ἐξῃρήσθω δὴ ὁ γῶν. ον φησιν 
Ὅμηρος ἀγωνίσασϑαι τῷ Μενέλεῳ τὸν Πάριν ἐπὶ 

ΗΝ » , ᾿ ᾽ Ξ , . ι 
σπονδαῖς τοῦ πολέμου" κατ᾿ Αἴγυπτόν τὲ γὰρ τὴν 
ες - ’ » ΄ 

Ελένην εἶναι καὶ τοὺς ᾿άχαιοὺς πάλαι τοῦτο γιγνώ- 
σκοντας ἐκείνῃ μὲν ἐρρῶσϑαι φράξειν, μάχεσϑαι δὲ 

ΟΝ ν ἐν ς 
ὑπὲρ τοῦ ἐν Τροίᾳ πλούτου. οὐδὲ ἐκεῖνα ὁ Πρωτε- 
σίλεως ἐπαινεῖ τοῦ Ὁμήρου, ὅτι λόγον ὑποϑέμενος 
Τρωικὸν ἀποπηδᾷ τοῦ λόγου μετὰ τὸν Ἕκτορα. 
καϑάπερ σπεύδων ἐπὶ τὸν ἕτερον τῶν λόγων: ὧ 

τὸν Ὀδυσσέα ἐπιγράφει. καὶ ἄδει μὲν ἐν ὠδαῖς 
, Α , “ -Ὕν 2 ’ ΄ 

ΖΙημοδόκου τε καὶ Φημίου τὴν τὲ τοῦ ᾿Ιλίου πὸρ- 
3 - - , 

ϑησιν καὶ τὸν Ἐπειοῦ καὶ ᾿4ϑηνᾶς ἵππον, δίεισι δὲ 
4ῸῈ 

20 

20 

90 



104 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ [». 802. 

3 ἢ » 

αὐτὰ ἀποτεμὼν τοῦ λόγου καὶ ἀνατιϑεὶς Ὀδυσσεῖ 
- 31 τ ΄ 3 ΛΩΥ.} , ’ 

μᾶλλον. δι ον Κυκλώπων τε αὐτῷ ἐπενοήϑη γένος 

οὐδαμοῦ τῆς γῆς φύντες Λαιστρυγόνες τε ἀνετυ- 
«᾿ " Α 5. «᾿ [χ2 Ψ , πώϑησαν, οὗς οὐδεὶς οἶδεν, ὅπου γενόμενοι, Κίρκη 

, 2 3 Χ ἐν Χ ΓΡΕΟῚ , Ἁ ὅτε δαίμων [ἐξ] ἐποιήϑη (ἡ) σοφὴ ἐπὶ φαρμάκοις καὶ 
ϑεαὶ ἕτεραι ἐρῶν αὐτοῦ καίτοι προήκοντος ἤδη ἐς 

3 Ἁ “ Ξι Ω Αἴ Ἁ ς ’ τι 3. ἡ 

ὦμον γῆρας, ὁτὲ καὶ τας υακινϑίνας κομας. αἷἵ' ἐπι 104 
᾿ Τ ΄ 2 σε» , 2 ὑφ 

την Ν'αυσικααν αὐτῷ νϑησαν. φαίνεται ἔχων. οϑεν θ9ὅ 
ς Ἵ ᾿, " “« ὁ Πρωτεσίλεως παίγνιον τὸν Ὀδυσσέα καλεῖ τοῦ 

ὃς - -" 

τ. Ὁμήρου" οὐδὲ γὰρ τῆς λεγομένης αὐτοῦ σοφίας ἤρα 
ἡ κόρη" τί γὰρ σοφὸν ἢ εἶπε πρὸς τὴν Ναυσικάαν 
ἢ ἔπραξε; καλεῖ δὲ αὐτὸν Ὁμήρου παίγνιον καὶ ἐν 

“οὡνη» ᾿ ΄ ι ΡΟ: κ 
τῇ ἄλῃ καϑευδὼν τὲ γὰρ πολλαχοῦ ἀπόλλυται καὶ 

ἐκφέρεται τῆς νεὼς τῶν Φαιάκων ὥσπερ ἀποθανὼν 
τὸ ἐν τῇ Εὐπλοία. τὴν δὲ τοὺ Ποσειδῶνος μῆνιν. δι᾽ 

τι Ἵ» "» ς ἢ ΝΗῚ Ὰ, » 2 , Α 
ἣν οὔτε ναῦς υπελείφϑη τῷ Ὀδυσσεῖ οὐδεμία καὶ 
οὗ ἄνδρες οἵ πληροῦντες αὐτὰς ἀπώλοντο, οὐχ ὑπὲρ 
τοῦ Πολυφήμου γενέσϑαι φησίν᾽ οὔτε γὰρ ἀφικέ- 

΄, » 3 

σϑαι τὸν Ὀδυσσέα ἐς ἤϑη τοιαῦτα. οὔτ᾽ ἄν, εἰ Πο- 
90 σειδῶνι Κύκλωψ παῖς ἐγένετο. μηνῖσαι τὸν Ποσειδῶ 

ποτε ὑπὲρ τοῦ τοιούτου παιδός, ὃς λέοντος ὠμοῦ 
΄ ΄ 2 δίκην τοὺς ἀνθρώπους ἤσϑιεν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ Παλαμή- 

δους υἱωνοῦ ὄντος ἄπλουν μὲν τὴν ϑαάλατταν τῷ 
3 5 , , Ἁ 3 Ἁ Α 3 - ,. 

Οδυσσεῖ ἑποίει. διαφυγόντα δὲ αὐτὸν τα ἐκεῖ παϑὴ 
εῃ ἀπώλεσεν (ἐν) αὐτῇ (τῇ) ᾿Ιϑάκῃ ὕστερον ϑαλαττίαν, 

οἶμαι. αἰχμὴν ἐπ᾽ αὐτὸν δούς. λέγει δὲ καὶ τὴν 
᾿Δχιλλέως μῆνιν οὐχ ὑπὲρ τῆς τοῦ Βρισέως ϑυγα- 

᾿ ᾽ τὼ κρρν Ἐδὴ ς ι ᾽ ἿΝ εἰς 
τοὺς ἐμπεσεῖν τοῖς Ελλησιν. αλλα κἀκεῖνον υπὲρ 

Παλαμήδους μηνῖσαι. καὶ ἀποκείσϑω μοι ὁ λόγος 
(δ ᾽ ᾿ Ὄ Ὸ , ᾿ ξ ΄ λ Η , 

80 οὔτος ἐς τὰ τοῦ Ἅχιλλέως ἔργα δίέξιμι γὰρ καὶ 106 

κατὰ ἕνα τοὺς ἥρως ἀπαγγέλλων. ὅσα τοῦ Πρωτε- β 
σίλεω περὶ αὐτῶν ἤκουσα. 
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Φ. Ἥκεις ἐπὶ τὸν ἤδιστον ἐμοὶ τῶν λόγων" 
ἵππων γὰρ ἤδη δή μὲ καὶ ἀνδρῶν 

ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει 

καὶ μαντεύομαί τι ἀγαϑὸν ἀκούσεσϑαι μέγα. 

0905 4. [άκουε. ξένε᾽ παρέλθοι δέ με. ὦ Πρωτε- 
, ᾽ὕ Ἀ 9 ,,͵ τ “ὕ ΄ς 

σίλεω. μηδὲν. μηδὲ ἐκλαϑοίμην ὧν ἠκουσᾶὰ τινος. 
᾿ ,εῖ- - 

Πρεσβύτατον μὲν τοίνυν τοῦ Ἑλληνικοῦ φησιν 1Π,: 
ἐλϑεῖν ἐς Τροίαν τὸν Νηλέως Νέστορα πολέμων 
τε πολλῶν γεγυμνασμένον. οἱ ἐφ᾽ ἡλικίας αὐτῷ 
ἐπολεμήϑησαν, ἀγώνων τε γυμνικῶν. ἐν οἷς πύγμης τὸ 

τ ᾿ ΄ ς 

καὶ πάλης ἀϑλα ἐτίϑετο. τακτικήν τε. ὁπόση ὁπλι- 
τῶν τὲ καὶ ἵππων. ἄριστα δὴ ἀνθρώπων γιγνώ- 
σκοντα δημαγωγίᾳ τε ἐκ μειρακίου ξυμβεβηκότα. μὰ 

3 3 -» ΄ Ἁ ΄, 3 ᾿ » 

Ζ΄0 οὐ τῇ κολακευουσῃ τοὺς δήμους. ἀλλὰ τῇ σω- 
, ΄ 3 ᾿ ᾿Ὶ ἰχ ς -" 

φρονιζούσῃ᾽ πράττειν δὲ αὐτὸ ξὺν ὥρᾳ τε καὶ ἡδονῇ ι15 

τῶν λόγων, ὅϑεν καὶ τὰς ἐπιπλήξεις, ἃς ἐποιεῖτο, 
5 ᾿ Ξν ΄ , μὴ ἀγροίκους. μηδὲ ἀηδεῖς φαίνεσϑαι. καὶ ὁπόσα 

1085 Ὁμήρῳ περὶ αὐτοῦ εἴρηται, ξὺν ἀληϑείᾳ φησὶν εἰρῆ- 
}] }: Α ς ΄ ρ, - -» 

σϑαι. καὶ μὴν καὶ ὁπόσα ἕτεροι περὶ τῶν τοῦ Γη- 
Ψ ΓᾺ ς , 

ρυόνου βοῶν εἶπον. ὡς ἀφείλοντο αὐτὰς τὸν Ἧρα- 90 
κλέα Νηλεύς τε καὶ οἵ Νηλεῖδαι πλὴν Νέστορος. 
ἐπαινεῖ ὁ Πρωτεσίλεως ὡς ἀληϑῆ καὶ μὴ παρευρη- 

’ Σ ν , ς , ’, ι - 
μενα τὸν γάρ τοι Πραλλεα δικαιοσύνης μισϑοὸν τῷ 

Νέστορι δοῦναι τὴν Μεσσήνην. ἐπειδὴ μηδὲν ὧν 
οἱ ἀδελφοὶ περὶ τὰς βοῦς ἤ λέγεται δὲ καὶ 35 ; φοὶ περὶ τὰς ς ἥμαρτεν. λέγεται δὲ ὅ 

-" » ς -" ᾿ ὔ 

αλῶναιν αὐτοῦ ὁ Ηραχλῆς σωφρονεστάτου τε ὄντος 9808 
3 » ,΄, ᾿ - 

καὶ καλλίστου ἀγαπῆσαί τε αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν 
δι ΄ 

Ὕλλαν τε καὶ τὸν "Αβδηρον᾽ οἱ μὲν γὰρ παιδάρια 
ἦσαν καὶ κομιδῇ νέοι, Νέστορι δὲ ἐφήβῳ ἤδη ἐντυ- 

ἼΞ 9 ᾿ -" ’ " 

χεῖν αὐτὸν καὶ ἀρετὴν ἀσχοῦντι. ὁπόση ψυχῆς τε 30 
καὶ σώματος. ὅϑεν ἀγαπῆσαί τε καὶ ἀγαπηϑῆναι. τό 

΄ " ε ’ » ’ Ἔ 3 

τοι διομνύναι τὸν Ἡρακλέα οὔπω ξύνηϑες τοῖς ἀν- 

ϑι 



100 ΦΙΔΟΣΤΡΑΤΟῪ [ν- 308, 

, ΠῚ Ε  οτ, ΄ ι Χ , 
ϑρώποις ον πρῶτον γὲ νομίσαι φησὶ τὸν Νεστορα 

τος » . 2 -“ καὶ παραδοῦναι τοῖς ἐν Τροία. γενέσϑαι δὲ αὐτῷ 691 
ι ἧς ᾽ , ΔΕ - - » ἊΣ: 

καὶ παῖδα ᾿Αντέλοχον, ον μεσοῦντος ἤδη τοῦ 
- ΡΣ "» ’ Ἁ ᾿ Ψ᾽ Ἁ 2 ΄, 

πολέμου ἐλϑεῖν. νὲον μὲν γαρ εἶναι τὸν ᾿ ντίλοχον 

. ὅ χαὶ οὐκ ἐν ὥρα τῶν πολεμικῶν, ὁπότε ξυνελέγοντο 
ἐς Αὐλίδα, βουλομένῳ δὲ αὐτῷ στρατεύειν οὐ 110 
ξυγχωρῆσαι τὸν πατέρα, τὸν δ᾽, ἐπειδὴ πέμπτον 
“-“ 7 Γ -» ΄ ΄ 

ἔτος ἤδη προβεβήκει τῷ πολέμῳ. νεώς τε ἐπιβάντα 

ἀφικέσϑαι καὶ παρελθόντα ἐς τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως 
10 σχηνήν. ἐπειδὴ τοῦτον ἐπιτηδειότατον εἶναι τῷ πα- 

τρὶ ἤκουεν, ἱκετεῦσαι τὸν ᾿4χιλλέα παραιτήσασϑαι 
αὐτὸν τοῦ πατρός, εἴ πῶς ἀπειϑήσαντι μὴ ἄχϑοιτο. 
ς ἀν .:-ὃ κ᾿ ω 5 ͵ ο ᾿ - 
ὁ δὲ ἡσϑεὶς τῇ τοῦ ᾿ΔΑντιλόχου ὥρᾳ καὶ τῆς προ- 

, 2 ἢ 3 

ϑυμίας ἀγασϑεὶς αὐτὸν «οὔπω τὸν πατέρα“, εἶπεν 
τὸ.» μειράκιον, τὸν σεαυτοῦ γιγνώσκεις. εἰ μὴ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ ἐπαινεϑήσεσθαι μᾶλλον οἴει ἔργον φιλότιμον 
Ἂν Ξ: ς 

τε καὶ νεανικὸν εἰργασμένος.“ καὶ ὀρϑῶς εἶπεν ὁ 
᾿Δχιλλεὺς ταῦτα᾽ ὑπερησϑεὶς γὰρ τῷ παιδὶ ὁ Νέ- 

3 - ες 

στωρ καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ φρονήσας ἄγει αὐτὸν παρὰ τὸν 
2 ’ ς ᾿ 3 ᾿ --ὦ Α 2 Χ 

90 Δγαμέμνονα, ὁ δὲ αὐτίκα ξυγκαλεῖ τοὺς ᾿Δχαιοὺς 
κ᾿ , » ο Ὁ » ΄ ς τί 

καὶ λεγεται ἀριστὰα ἑαυτοῦ διαλεχϑῆναι τότε ὁ Νέ- 

στῶρ. ξυνελθεῖν μὲν γὰρ αὐτοὺς χαίροντας ἐπὶ τῷ 
Ξ, » Ξ ῳ 

παῖδα ὄψεσθαι Νέστορος --- οὐδὲ γὰρ εἶναι αὐτῷ 
᾽ ᾿ πΥ » , ι » γ' 
ἐν Τροίᾳ υἷόν. οὔτε Θρασυμήδη τινὰ οὔτε ἕτερον 

δ Γ Ἁ Ἁ 2 ᾿ τ "τῷ [ εἿ 

0 -- ἑστάναι δὲ τὸν Αντίλοχον ἐρυϑριῶντα τὲ καὶ 

ἐς τὴν γῆν βλέποντα καὶ ϑαυμαστὰς κτήσασϑαι τοῦ 
κάλλους οὐκ ἐλάττους ἢ ̓ ΔΑχιλλεὺς ἐκέκτητο. τὸ μὲν 113 
γὰρ ἐκείνου εἶδος ἐχπληκτικόν τε φαίνεσϑαι καὶ 

εἴ ᾿ ᾿ - 3 , , .ὦ 
ϑεῖον, τὸ δὲ τοῦ ᾿Αντιλόχου τερπνὸν τὲ καὶ ἥμερον 

τῷ -" Α ᾿ 2 Ἁ ς ᾿, 2 φ«Χ 

80 δοκεῖν πᾶσι, καὶ τοὺς ᾿άχαιοὺς ὁ Πρωτεσίλεως οὐδὲ 
ἄλλως ἐκλελησμένους τότε δὴ μάλιστα ἐς ἔννοιαν 

ἑαυτοῦ ἀφικέσθαι λέγει. ξυμβαίνοντος ἑαυτῷ τοῦ 



Ἂς 
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98 ντιλόχου τὴν ἡλικίαν τε καὶ τὸ μέγεϑος, πολλοῖς 
ὃὲ αὐτῶν καὶ δάκρυα ἐπελϑεῖν φησιν οἴκτῳ τῆς 
ἀμφοῖν ἡλικίας. εὐφημίαις τε χρήσασϑαι τοὺς ᾿ 4χαιοὺς 
ἐς τὸν Νέστορα ἐφ᾽ οἷς εἶπε. διέκειντο γὰρ ὡς παῖ- 
δὲς πρὸς πατέρα. ἔστι σοι καὶ ἄγαλμα παραγαγεῖν 
τοῦ Νέστορος᾽ ὁ γὰρ Πρωτεσίλεως αὐτὸν ὧδε ἕρ- 
μηνεύει, ὡς φαιδρὸς μὲν ἀεὶ φαίνοιτο καὶ ἐν ὁρμῇ 
μειδιάματος. γενειῶν δὲ σεμνῶς τε καὶ ξυμμέτρως. 
τὰ δὲ ἀμφὶ παλαίστραν αὐτῷ πεπονημένα τὰ ὦτα 
χατηγοροίη καὶ ὁ αὐχὴν ὑπονεάξων ἔτι᾽ καὶ γὰρ δὴ τ 
καὶ ὀρϑὸν εἶναι τὸν Νέστορα καὶ μὴ ἡττώμενον ὑπὸ 
τοῦ γήρως. εἶναι δὲ καὶ μελανόφϑαλμον καὶ μὴ 
ἀποκρεμάμενον τὴν ῥῖνα, ταυτὶ δὲ ἐν γήρα μόνοι 
ἴσχουσιν, οὗς μὴ ἐπιλείπει τὸ ἐρρῶσϑαι. τὸν δὲ 
᾿Δντίλοχον τὰ μὲν ἄλλα ὅμοιόν φησι γενέσθαι τῷ 15 
Νέστορι. δρομικώτερον δὲ καὶ περιεπτισμένον τὸ 
εἶδος καὶ μὴ φρονοῦντα ἐπὶ τῇ κόμῃ. κἀκεῖνά μοι 

14᾿Δντιλόχου ἑρμηνεύει᾽ φιλιππότατόν τε γενέσϑαι 
αὐτὸν καὶ κυνηγετικώτατον καὶ ταῖς τῶν πολέμων 
ἀνοχαῖς ἐπὶ τὰ ϑηρία χρώμενον" ἀναφοιτᾶν γοῦν ἐς 39 
τὴν Ἴδην τὸν ᾿Δντίλοχον ξὺν ᾿Δ4χιλλεῖ καὶ Μυρμι- 
δόσι καὶ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μετὰ Πυλίων τε καὶ ᾿ἀρκάδων. 
οὗ ϑηρίων ἀγορὰν παρεῖχον τῷ στρατῷ διὰ πλῆϑος 
τῶν ἁλισκομένων. τὰ δὲ πολέμια γενναῖον τε εἶναι 
καὶ πτηνὸν τὼ πόδε καὶ ταχὺν τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις 35 
κίνησιν, εὐξύνετόν τε τοῖς παραγγελλομένοις χρήσα- 
σϑαι καὶ τὸ ἐπίχαρι μηδὲ ἐν ταῖς μάχαις ἀπολείποντα. 80: 

99 ἀποϑανεῖν δὲ οὐχ. ὡς οἵ πολλοὶ ἄδουσιν, ὑπὸ Μέμνο- 
νος ἐξ 4ἰϑιοπίας ἥκοντος Αἰϑέίοπα μὲν γὰρ γενέσϑαι 
Μέμνονα δυναστεύσαντα ἐπὶ τῶν Τρωικῶν ἐν 4- 30 
ϑιοπία. ἐφ᾽ οὗ καὶ τὸ ψάμμινον ὄρος ἀναχωσϑῆναι 
λέγεται ὑπὸ τοῦ Νείλου. καὶ ϑύουσιν αὐτῷ κατὰ 

ωι 

ὧν 



οι 

10 
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Μερόην καὶ Μέμφιν Αἰγύπτιοι χαὶ Αἰθίοπες, ἐἔπει- 
δὰν ἀκτῖνα πρώτην ὁ ἥλιος ἐκβάλλῃ, παρ᾽ ἧς τὸ 
ἄγαλμα φωνὴν ἐκρήγνυσιν; ἡ τοὺς ϑεραπεύοντας 

ἀσπάξεται. Τρῶα δὲ ἕτερον γενέσϑαι Μέμνονα νεώ- 

τατον τοῦ Ἰρωικοῦ. ὃν ξῶντος μὲν Ἕκτορος οὐδὲν 
βελτίω δόξαι τῶν ἀμφὶ “ηΐφοβόν τε καὶ Εὔφορβον, 
ἀποϑανόντος δὲ προϑυμότατόν τε καὶ ἀνδρειότατον 
νομισϑῆναι, καὶ τὴν Τροίαν ἐς αὐτὸν βλέψαι κακῶς 116 

ἤδη πράττουσαν᾽ οὗτος, ξένε. τὸν καλόν τὲ καὶ 
χρηστὸν ᾿Αντέλοχον ἀποκτεῖναι λέγεται προασπίζοντα 

»" Ἁ , “ Ἁ Α 3 ἢ» ’, 

τοῦ πατρὸς Νέστορος. ὁτὲ δὴ τὸν 4χιλλέα πυρὰν 

τε νῆσαι τῷ ᾿Δντιλόχῳ καὶ πολλὰ ἐς αὐτὴν σφάξαι 
τώ τε ὅπλα καὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ Μέμνονος ἐπικαῦ-- 

9 " ᾿ » ᾽ - 

σαι αὐτῷ᾽ τὸ γὰρ τοῦ ἀγῶνος. ὃν ἐπὶ Πατρόκλῳ τε 
- 9 ’ 2 “ καὶ ᾿Αἀντιλόχῳ ὁ ᾿Δ4χιλλεὺς ἔϑηκεν, ἐπὶ πλέον καὶ 
τοῖς ἀρίστοις νενομίσϑαι φησίν. ὅϑεν τεϑῆναι μὲν 
5.9 ἰῳ - 9 -» “ Ἁ 8. ὅν. 5 "- Α 

ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐνταῦϑα. τεϑῆναι δὲ ἐπ΄ Δ4χιλλεῖ τε καὶ 

Πατρόκλῳ καὶ ᾿Δντιλόχῳ ἐν Ἰλίῳ. λέγεται δὲ καὶ 
3 Α » ᾿" 9 3 - ὃ ’ ἃ γξ Ἀ 

ἐπὶ τῷ Ἕκτορι τεϑῆναι ἀγῶνα δρόμου καὶ τόξου καὶ 
αἰχμῆς, πάλην δὲ καὶ πυγμὴν μηδένα ἀποδυσασϑαι 

Τρώων. τὸ μὲν γὰρ οὔπω ἐγίγνωσκον, τὸ δέ, οἶμαι, 
ἐφοβοῦντο. 

ΖΦιομήδης καὶ Σϑένελος ἡλικίας μὲν ταὐτὸν 
εἶχον. ἤστην δὲ ὁ μὲν Καπανέως. ὁ δὲ Τυδέως. οἱ 

- εν ἀτ6 
λέγονται τειχομαχοῦντες ἀποθανεῖν ὁ μὲν ὑπὸ Θη- 

͵ ς Ξ᾿ 

βαίων. ὁ δέ, οἶμαι, κεραυνωθϑείς. κειμένων δὲ 
3 -» » ε - 

ἀτάφων τῶν νεχρῶν τὸν μὲν ὑπὲρ τῶν σωμάτων 
Παρ τνλᾶς κλ , - " - 
ἀγῶνα ᾿4ϑηναῖοι ἤραντο καὶ ἔϑαψαν αὐτοὺς νικῶν -- 100 

» - "π, ς τ 
τες. τὸν δὲ περὶ τῶν ψυχῶν οἱ παῖδες ὑπὲρ τῶν 

πατέρων ἐνίκησαν, ὅτε ἥἤβησαν. καὶ τὸ κράτος τῆς118 
΄ 3 ς 

μάχης ἐς Διομήδην τε καὶ Σϑένελον ἦλθεν ὡς 
ἀρίσ ὺὶ ὁμοίω ἄνδρε. Ὅ δὲ οὐκ ἀξιοῖ ρίστω τε καὶ ὁμοίω ἄνδρε. Ὅμηρος δὲ οὐκ ἀξιοῖ. 
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σφᾶς τῶν ἴσων᾽ τὸν μὲν γὰρ λέοντί τε εἰκάξει καὶ 
ποταμῷ γεφύρας ἀπάγοντι. καὶ ἀνθρώπων ἔργα, καὶ 
γὰρ οὕτως ἐμάχετο. ὁ δ᾽ οἷον ϑεατὴς τοῦ “ιομήδους 
ἕστηκε φυγῆς τε ξύμβουλος αὐτῷ γιγνόμενος καὶ 
ἄρχων φόβου καίτοι φησὶν ὁ Πρωτεσίλεως μὴ 
ἐλάττω τοῦ “ιομήδους ἔργα τὸν Σϑένελον μηδὲ 
ἐκεῖ δρᾶσαι, φιλίαν μὲν γάρ σφισιν εἶναι οὐ μείω 
ἢ ̓ Δχιλλεῖ τε καὶ Πατρόκλῳ ἐγένετο, φιλοτιμεῖσϑαι 
ὃὲ οὕτω πρὸς ἀλλήλους ὡς ξὺν ἀϑυμία ἐπανήκειν 
ἐκ τῆς μάχης τὸν ἀπολειφϑέντα τοῦ ἑτέρου. καὶ τὸ 
ἔργον δὲ τὸ ἐς Αἰνείαν τε καὶ Πάνδαρον πεπρᾶχϑαι 
αὐτοῖς φησιν ὁμοῦ. τὸν μὲν γὰρ τῷ Δἰνείᾳ προσπε- 
σεῖν μεγίστῳ τοῦ Τρωικοῦ ὄντι. τὸν Σϑένελον δὲ 
τῷ Πανδάρῳ προσαγωνίσασϑαι καὶ κρατῆσαι αὐτοῦ, 
ἀλλὰ τὸν Ὅμηρον “:ομήδει μόνῳ ἐξῃρηκέναι ταῦτα 1 

ὥσπερ ἐπιλαϑόμενον. ὧν πρὸς τὸν ᾿Δγαμέμνονα 

ὑπὲρ τοῦ Σϑενέλου εἶπε᾽ τὸ γὰρ 

ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεϑ᾽ εἶναι, 
ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν 

10 

3 , ς η1 ἀνδρός πού ἐστι παραπλήσια τούτοις καὶ ἐν Ἰλίῳ 
΄, δ χες 3 μα ᾿Ὶ ’, 3 ’ 

50 πράττοντος ἔστω σοι κἀκεῖνα περὶ Σϑενέλου εἰδέ- 
ς “-Ρ -“"" "» ναι. ὡς τεῖχος μὲν οὐδὲν τοῖς ᾿Ζ4χαιοῖς ἐξεποιήϑη ἐν 

» , Δ ΥΝῆς 9 ἘΠΊΛΑ͂ ΄ μ Χ -» Ἢ ᾿ Ἰροίᾳ, οὐδὲ ἔστιν. ὦ ἐφράξαντο ἢ τὰς ναῦς ἢ τὴν 
λείαν. ἀλλὰ τειχομαχίας δαὶ ταῦτα Ὁμήρῳ ἐπε- 

’ 3 κι Α Ἁ ΞΞ ᾽ -» , ΡῈ 

νοήϑησαν. δι᾿ ἃς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῷ ξυνετεϑη. 
ὁρμὴ μέντοι τειχοποιίας ὁμολογεῖται τὸν ᾿Δγαμέμ- 
νονα ἐσελθεῖν μηνίοντος ᾿Αχιλλέως. ἧ πρῶτον ἀν- 

τειρηχέναι τὸν Σϑένελον εἰπόντα ..ἐγὼ μέντοι ἐπι-᾿ 

τηδειότερος τείχη καθαιρεῖν ἢ ἐγείρειν“, ἀντειρηκέναι 
ὃξ χαὶ τὸν Διομήδην τῷ τείχει φήσαντα μεγάλων 
3 » δ 2 , Η ᾽ , δ Χ 

ἀξιοῦσϑαι τὸν ᾿Δχιλλέα. ..εἰ ξυγκλείσαιμεν ἑαυτοὺς 

λοιπόν, ἐπειδὴ ἐκεῖνος μηνίει.“ Αἴας δὲ λέγεται 

90 
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ταυρηδὸν ὑποβλέψας τὸν βασιλέα »δεύλαιες . εἰπεῖν 

»τί οὖν αἵ ἀσπίδες“; καὶ τὸν ἵππον δὲ τὸν κοῖλον 
παρῃτεῖτο Σϑένελος οὐ τειχομαχίαν τοῦτο φάσκων 

εἶναι, ἀλλὰ κλοπὴν τῆς μάχης. τὰ μὲν δὴ μάχιμα 
ὁμοίω ἤστην καὶ ἴσου τοῖβ Τρωσὶ φόβον ἄξιοι, ἐλεί- 

πεέτο δὲ τοῦ “:ομήδους ὃ Σϑένελος ξυνεσίν τε καὶ 

λόγου ἰσχὺν καὶ καρτερήσεις, ὁπόσαι ψυχῆς τέ εἰσι 

καὶ σώματος. ὀργῆς τε γὰρ ἥττων ἦν καὶ ὑπέρφρων 

σι 

τοῦ ὁμίλου καὶ τραχὺς ἐπιπλήττεσϑαι καὶ τὰ ἐς τὴν 133 
1 [-- δίαιταν ἁβρότερον ἢ ἐπὶ στρατοπέδου ἐχρῆν. κατε- 

σχεύαστο, Ζιομήδει δὲ τἀναντία τούτων ἐπράττετο᾽ 
μετρίως τε γὰρ πρὸς τὰς ἐπιπλήξεις εἶχε καὶ ἐκόλαξε 
τὸ ἐξοιδοῦν τῆς ὀργῆς. ὑβρίζειν τε οὐ ξυνεχώρει 
τοῖς πλήϑεσιν, οὐδὲ ἀϑυμεῖν, αὐτός τε αὐχμῶν 

ὅ φαίνεσθαι στρατιωτικὸν ἡγεῖτο καὶ τό. ὡς ἔτυχε, 
καϑεύδειν ἐπήνει σιτία τε ἦν αὐτῷ τὰ ἐπιτυχόντα, 
καὶ οὐδὲ οἴνῳ ἔχαιρεν, εἰ μὴ καϑέκοιντο αὐτοῦ οἵ 

μοὶ ο' 

πόνοι. τὸν δὲ ᾿Δχιλλέα ἐπήνει μέν, οὐ μὴν ἐξεπέ- 102 
πληκτό γε, οὐδὲ ἐθεράπευεν, ὥσπερ οἵ πολλοί" καὶ 

80 ἀνέκραγέ ποτε ὃ Πρωτεσίλεως ἐπ᾽ ἐκείνοις τοῖς 
ἔπεσιν. οἷς ὃ “Ἰιομήδης πεποίηται λέγων 

μὴ ὄφελος λίσσεσϑαι ἀμύμονα Πηλείωνα 
μυρία δῶρα διδούς" ὃ δ᾽ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως. 

ταῦτα γὰρ τὸν Ὅμηρον ὡς συστρατιώτην ἔφη εἰρη- 
35 κέναι χαὶ οὐχ ὡς ὑποτιϑέμενον, ἀλλ᾽ αὐτὸν ξυγγε- 
γονότα τοῖς ᾿Δχαιοῖς ἐν Τροίᾳ᾽ τὸν γὰρ Διομήδην 
καϑάπτεσθαι τοῦ ᾿Αχιλλέως παρὰ τὴν μῆνιν τρυ- 
φῶντος ἐς τοὺς Ἕλληνας. τὰ δὲ εἴδη ἀμφοῖν τὸν 
μὲν Σϑένελον εὐμήκη ὁ Πρφωτεσίλεως οἷδε καὶ 

80 ἀνεστηκότα γλαυκόν τε καὶ γρυπὸν καὶ οἷον κομῶντα 
ὑπέρυϑρόν τε καὶ ἕτοιμον τὸ αἷμα, τὸν “ιομήδην 134 
δὲ βεβηκότα τε ἀναγράφει καὶ χαροπὸν καὶ οὔπω 
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 Ω Α , {2 ᾿ ᾿ δω «.--» τ εξ μέλανα καὶ ὀρϑὸν τὴν ῥῖνα, καὶ οὔλη δὲ ἡ κόμη καὶ 
᾽ - 

ξὺν αὐχμῶ. 
5 ’ 

Φιλοκτήτης δὲ ὁ Ποίαντος ἐστράτευσε μὲν 
3 Α » " Σ΄ Ὶ 3 ’ ᾽ , 

ὀψὲ τῶν Τρωικῶν. ἄριστα δὲ ἀνθρώπων ἐτόξευεν. 
ς ΄ - ΄ Ἁ ω ’ 

Ἡρακλέους, φασί, τοῦ ᾿4λκμήνης μαϑὼν αὐτό, καὶ 

χληρονομῆσαι λέγεται τῶν τόξων, ὁπότε Ἡρακλῆς 
ἀπιὼν τῆς ἀνθρωπείας φύσεως αὐτόν τε παρεστή- 
σατο καὶ τὸ ἐν τῇ Οἴτῃ πῦρ. τοῦτον ἐν Πήμνῳ κα- 
ταλειφϑῆναί φασιν ἄτιμον τοῖς ̓ ἡχαιοῖς ὕδρου ἐνσκή- 
Ψαντος αὐτῷ ἐς τὸν πόδα, ὑφ᾽ οὐ νοσεῖν αὐτὸν ἐπὶ 
ἀκτῆς ὑψηλῆς ἐν πέτρᾳ κείμενον καὶ μαντευτὸν τοῖς 
2 » » ΄ 4χαιοῖς ἐλθεῖν ὕστερον ἐπὶ τὸν Πάριν, ὃν ἀποκτεί- 
νας τὴν μὲν Τροίαν ἑλεῖν τοῖς Ἡρακλέους αὖϑις 
τόξοις, ἰαϑῆναι δὲ ὑπὸ τῶν ᾿Δσκληπιαδῶν αὐὑτος. 
ταῦτα φησὶν ὁ Πρωτεσίλεως οὐ παραπολὺ τῆς ἀλη- 
ϑείας εἰρῆσϑαι᾽ τά τε γὰρ [τόξα] τοῦ Ἡρακλέους 

5 ς » ἱψ » 1038 εἶναι ὁποῖα ὕμνηται, καὶ τὸν Φιλοκτήτην ξυλλαβεῖν 
αὐτῷ τοῦ ἐν τῇ Οἴτῃ ἄϑλου, τὰ τόξα τὲ ἀπελθεῖν 
ἔχοντα καὶ μόνον ἀνθρώπων γιγνώσκειν, ὡς χρὴ 

»͵ 3 ΄ -» » 

ἕλκειν αὐτά. τυχεῖν τε ἀριστείων λαμπρῶν ἐπὶ τῇ 
ὃ ς -Ὁ " ΄ »" 

ἁλώσει τοῦ Ἰλίου᾽ τὰ δὲ τῆς νόσου καὶ τῶν ἰασα- 
2 "» 

μένων αὐτὸν ἕτέρως λέγει᾽ καταλειφϑῆναι μὲν γὰρ 
ΕῚ ΓΙ Α ’ 2 Ἁ " » 

ἐν Ἰημνῳ τὸν Φιλοχτήτην. οὐ μὴν ἔρημον τῶν ϑε- 

ραπευσόντων οὐδὲ ἀπερριμμένον τοῦ Ἑλληνικοῦ" 
πολλούς τε γὰρ τῶν Μελίβοιαν οἰκούντων ξυγκατα- 

μεῖναι --- στρατηγὸς δὲ τούτων ἣν -- τοῖς τὲ 
3 » ΄ ; ν “ ἂν τ ν - Ἴ τ 
4χαιοῖς δάκρυα ἐπελθεῖν. οτὲ ἀπέλιπε σφᾶς ἀνὴρ 

»" ΄ - 3. δὲ 

πολεμικὸς καὶ πολλῶν ἀντάξιος, ἰαϑῆναι δὲ αὐτὸν 
αὐτίκα ὑπὸ τῆς βώλου τῆς Δημνίας, ἐς ἣν λέγεται 
πεσεῖν ὁ Ἥφαιστος" ἡ δὲ ἐλαύνει μὲν τὰς μανικὰς 
νόσους, ἐχραγὲν δὲ αἷμα ἴσχει. ὕδρου δὲ ἰᾶται 

- δ » .᾿ "ἢ 3 , ΦῚ 2 ᾿] 
μόνου δῆγμα ἑρπετῶν. ὧν δὲ ἐτρίβοντο οἱ ᾿Δ4χαιοὶ 

10 

30 

τῷ ων 

90 

ΣΕ 

5300 
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χϑόνον ἐν τῷ Ἰλίῳ, τοῦτον ὁ Φιλοχτήτης Εὐνέῳ 
τῷ Ἰάσονος συνεξρει τὰς μικρὰς τῶν “νήσων Κᾶρας 

ἐξελαύνων, ὑφ᾽ ὧν κατείχοντο. καὶ μισϑὸς τῆς 
συμμαχίας αὐτῷ μοῖρα τῆς Μήμνου ἐγένετο, ἣν 

δ ἄκεσαν ὁ Φιλοχτήτης ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ ἐν “ήμνῳ 
ἰάϑη. ἐκεῖθεν αὐτὸν Ζιομήδης καὶ Νεοπτόλεμος 
ἑχόντα ἐς Τροίαν ἤγαγον ἵκετεύσαντες ὑπὲρ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ καὶ ἀναγνόντες αὐτῷ τὸν ὑπὲρ τῶν 
τόξων χρησμόν, ἐκ Μέσβου, ὡς φασιν, ἥκοντα᾽ χρῆ- 

τὸ σϑαι μὲν γὰρ καὶ τοῖς οἴκοι μαντείοις τοὺς ᾿Δχαιοὺς 
τῷ τε ΖΙωδωναίῳ καὶ τῷ Πυϑικῷ καὶ ὁπόσα μαντεῖα 
εὐδόχκιμα Βοιώτιά τε ἦν καὶ Φωκικά, Δέσβου δὲ 128 
ὀλίγον ἀπεχούσης τοὺ Ἰλίου στέλλειν ἐς τὸ ἐκεῖ 

μαντεῖον τοὺς Ἕλληνας. ἔχρα δέ, οἶμαι, ἐξ Ὀρφέως, 
ιὸ ἢ κεφαλὴ γὰρ μετὰ τὸ τῶν γυναικῶν ἔργον ἐς 4έ- 

σβον κατασχοῦσα ῥῆγμα τῆς Μέσβου ὥκησε καὶ ἐν Το 
κοίλῃ τῇ γῇ ἐχρησμῴδει. ὅϑεν ἐχρῶντό τε αὐτῇ τὰ 
μαντικὰ Ζέσβιοι τε καὶ τὸ ἄλλο πᾶν Αἰολικὸν καὶ 
Ἴωνες Αἰολεῦσι πρόσοικοι. χρησμοὶ δὲ τοῦ μαντείου 

20). τούτου χαὶ ἐς Βαβυλῶνα ἀνεπέμποντο, πολλὰ γὰρ 
καὶ ἐς τὸν ἄνω βασιλέα ἡ κεφαλὴ δε, Κύρῳ τε τῷ 
ἀρχαίῳ χρησμὸν ἐντεῦϑεν ἐκδοϑῆναι λέγεται" τὰ 
ἐμώ, ὦ Κῦρε, σά“ " καὶ ὁ μὲν οὕτως ἐγέγνωσκεν, 
ὡς ᾿οδρυύδας τε χαὶ τὴν Εὐρώπην καϑέξων. ἐπειδὴ 

25 Ὀρφεύς ποτε μετὰ τοῦ σοφοῦ καὶ δυνατὸς γενόμενος 
ἀνά τε Ὀδρύσας ἴσχυσεν ἀνά τε Ἕλληνας, ὁπόσοι 
τελεταῖς ἐθείαξον. ὁ δ᾽, οἶμαι, τὰ ἑαυτοῦ πείσεσϑαι 
ἐδήλου τὸν Κύρον᾽ ἐλάσας γὰρ Κῦρος ὑπὲρ ποτα- 
μὸν Ἴστρον ἐπὶ Μασσαγέτας τε καὶ ᾿Ισσηδόνας --- 

βοτὰ δὲ ἔϑνη ταῦτα Σκύϑαι -- ἀπέϑανέ τε ὑπὸ 
γυναικός, ἣ τούτων ἦρχε τῶν βαρβάρων καὶ ἀπέ- 
τέμεν ἡ γυνὴ τὴν Κύρου κεφαλήν, καϑάπερ αἵ 
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Θρᾶτται τὴν Ὀρφέως. τοσαῦτα, ξένε. περὶ τοῦ μαν- 
’ , ΄ 4 δ ΄ 3 2 

τείου τούτου Πρωτεσίλεω τε καὶ “Πεσβίων ἤκουσα. ἐλ- 

 ϑεῖν δὲ ἐς Τροίαν τὸν Φιλοκτήτην οὔτενοσοῦντα, οὔτε 
΄ [κὸ 2 ον Ν ᾿ ΡΣ δι: , ὃς. 

νενοσηκότι ὅμοιον, ἀλλὰ πολιὸν μὲν ὑφ᾽ ἡλικίας, ἑξή-- 

χοντα γάρ που ἔτη γεγονέναι, σφριγῶντα δὲ παρὰ πολ- 
λοὺς τῶν νέων βλέπειν δεινότατα ἀνθρώπων καὶ 

, ͵ ᾿ 3 ᾿, - 

φϑέγγεσϑαι βραχυλογῶώτατα καὶ ὀλίγοις τῶν βουλευ-- 

μάτων ξυντίϑεσϑαι. 
: ᾿“γαμέμνονα δὲ καὶ Μενέλεων οὔτε τὸ νι 
εἶδος ὁμοίω γενέσϑαι φησὶν οὔτε τὴν ῥώμην" τὸν τὸ 
μὲν γὰρ ἐν αὐτουργίᾳ τῶν πολεμικῶν εἶναι μαχό- 
μενόν τε οὐδενὸς τῶν ἀρίστων ἧττον καὶ ὁπόσα ἐς 

᾿ " ΄ 
βασιλέα ἥκει, πράττοντα. γιγνώσκειν τε αὐτόν, ἃ 
χρὴ τὸν ἄρχοντα, καὶ ὃ τι ἕτερος γνοίη πείϑεσϑαι. 

» » » 2 

“πρέπειν τε τῇ τῶν Ἑλλήνων ἀρχῇ καὶ δι᾿ αὐτὸ τὸ τ 
εἶδος. σεμνὸν γὰρ καὶ μεγαλοπρεπῆ φαίνεσθαι καὶ 

5 “ ’ ’ Ἀ ΕἾ 7 ,ὔ 

οἷον ταῖς Χαρισι ϑύυοντα, τὸν δὲ Μενελεῶν μαχε- 

0ὅ σϑαι μὲν μετὰ πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. ἀποχρῆσϑαι 
-» 3 -“ , , 

δὲ τῷ ἀδελφῷ πάντα καὶ τυγχάνοντα προϑύμου τε 
Ἁ Ἵὕὔ - 3 , Ω᾽ ΄ 3 -» 

καὶ εὔνου τοῦ ᾿ΔΑγαμέμνονος ὅμως βασκαίνειν αὐτῷ 30 801 
Φ᾽ ΩΣ Τρ ὦ " ᾿ ς Ἁ ον Ἁ 

᾿χαὶ ὧν ὑπὲρ αὐτοῦ ἔπραττεν ὑπὸ τοῦ ἄρχειν μὲν 
ἐθέλειν αὐτός. μὴ ἀξιοῦσϑαι δέ. τὸν γοῦν Ὀρέ- 

Ἂ ᾽ Ξ' 
στην ᾿4ϑήνησι μὲν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῦντα, 

85 ἐπειδὴ τῷ πατρὶ ἐτιμώρησεν. ἐν δὲ τῷ ΄άργει κιν- : 5 Ἵ 7ὲ 
Ξ ς Ξ 

δυνεύοντα. βληϑέντα ἂν περιεῖδεν ὑπὸ τῶν ᾿49- 35 
γείων. εἰ μὴ Ὀρέστης ἐμπεσὼν τούτοις μετὰ ξυμ- 
μάχων Φωκέων τοὺς μὲν ἐτρέψατο, τὴν δὲ ἀρχὴν 
τοῦ πατρὸς καὶ ἄκοντος τοῦ Μενέλεω κατεκτήσατο. 

χομᾶν τε τὸν Μενέλεων μειρακιωδῶς φησιν. ἐπεὶ δὲ 
6. -» 3 

ἡ Σπάρτη ἐκόμα, ξυγγιγνώσκειν αὐτῷ τοὺς ᾿4χαιοὺς 80 
3 , 

ἐπιχωριάζοντι. οὐδὲ γὰρ τοὺς ἀπ᾿ Εὐβοίας ἥκοντας 
- ΕΝ, , , » -» ᾿" 
ἐτωϑαζον καίτοι γελοίως κομῶντας. διαλεχϑῆναι δὲ 

σι 
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αὐτὸν ῥᾷστα ἀνθρώπων φησὶ καὶ βραχυλογώτατα 
ξυγκεραννύοντα ἡδονὴν τῷ λόγῳ. 

ὙΠ Κρῆτα Ἰδομὲν ἕα ὁ Πρωτεσίλεως οὐκ εἶδεν ἐν 
Ἰλέῳ. ἀλλ᾽ ἐν Αὐλίδι ὄντων πρεσβείαν ἀφικέσϑαι 
παρ᾽ ᾿δομενέως φησὶν ὑπισχνουμένου τὸ Κρητῶν 
ξυμμαχικόν, εἰ συμμετέχοι τῆς ἀρχῆς τῷ ᾿Δγαμέμ-- 
νονι. τὸν μὲν δὴ ᾿4γαμέμνονα σωφρόνως ἀκοῦσαι 
ταῦτα καὶ παραγαγεῖν τὸν ἥκοντα, τὸν δὲ λαμπρᾷ 
τῇ φωνῇ καὶ φρονιμώδει ..ὦ ᾿Ζχαιοί", φάναι. ἀνὴρ 

τὸ τὴν Μίνω τοῦ Κρητὸς ἀρχὴν ἔχων δίδωσιν ὑμῖν 
ξυμμάχους ἕκατὸν πόλεις καὶ ὡς τὴν Τροίαν ἑλεῖν 184 
παίζοντας, ἀξιοῖ δὲ ξυντετάχϑαι τῷ ᾿“Ζγαμέμνονι 
καὶ ἄρχειν ὑμῶν. ὥσπερ οὗτος.“ πρὸς ταῦτα εἰπόν- 
τος τοῦ ᾿“γαμέμνονος ..«ἐγὼ δὲ καὶ πάσης τῆς ἀρχῆς 

τὸ παραχωρεῖν ἕτοιμος, εἰ βελτίων ἐμοὺ φαίνοιτο“ “ 
παρελϑεῖν φησι τὸν Τελαμῶνος Δϊαντα καὶ διαλε- 
χϑῆναι ὧδε᾽ «ἡμεῖς. ᾿Δγάμεμνον, ἐδώκαμέν δοι 
τὴν ἡγεμονίαν ὑπὲρ εὐταξίας τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ 
μὴ πολλοὺς ἄρχειν, στρατεύομεν δὲ οὐχ ὑπὲρ τοῦ τοῦ 

ὁ δουλεύειν ἢ σοὶ ἢ ἑτέρῳ. ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ καταδου- 
λώσασϑαι Τροίαν, ἣν λάβοιμεν. ὦ ϑεοί, λαμπρὰ 
καὶ καλὰ ἐργασάμενοι. τοιοῦτοι γὰρ ἐσμὲν τὰς ἀρε- 
τάς. οἷοι Ῥρυ τ μὲν ἐσπουδακότες λαβεῖν, Κρήτην 

δὲ παίζοντες.“ “ 

35 Αἴαντα δὲ τὸν Ποκρὸν τὰ μὲν πολέμιά φησι 
ὙΠ χατὰ Ζιομήδην τε καὶ Σϑένελον γεγονέναι. ξυνετὸν 

δὲ ἧττον δόξαι, προσέχειν δὲ οὐδὲν τῷ ᾿Ζγαμέμνονι 
- πατρός τε γὰρ εἶναι Ποχρῶν δυνατωτάτου στρα- 
τιάν τε οὐκ ἀφανὴ ἄγειν --- οὐδὲ δουλεύσειν ποτὲ 180 

ὃ0 ἐχὸν οὔτ᾽ ᾿Δτρείδαις οὔτε ἄλλῳ οὐδενέ, .,ἔστ᾽ ἂν 
ἥδε ἀστράπτῃ“ τὴν αἰχμὴν δεικνὺς ταῦτα ἔλεγε 
γοργὸν βλέπων καὶ ἀναχαιτίξων τὴν κόμην ὑπὸ τοῦ 

οι 

μ. φςφς 
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τῆς γνώμης ἑτοίμου. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἔφασκεν, 
ἐς » ΣΕ 

ὅσοι προσεῖχον τῷ ᾿Δ4γαμέμνονι, ὑπὲρ τῆς Ἑλένης 
ἥκειν, ἑαυτὸν δὲ ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης, δεῖν γὰρ δὴ 
τ Ρ » Ξ ΄, “- ᾿" .- ἢ τῷ 

Ἑλληνας ὄντας κρατεῖν βαρβάρων. εἴνα: δὲ αὐτῷ 

καὶ χειροήϑη δράκοντα πεντάπηχυν τὸ μέγεϑος. ὃν 
"»" - “ ε »" ἘΞ 

ξυμπένειν τε καὶ ξυνεῖναι τῷ Δἴαντι καὶ ὁδῶν ἡγεῖ- 
σϑαι καὶ ξυνομαρτεῖν, οἷον κύνα. τὴν δὲ Κασάν- 

δραν ἀποσπάσαι μὲν ἀπὸ τοῦ τῆς ᾿ἡϑηνᾶς ἔδους 
προσκειμένην τῇ ϑεῷ καὶ ἱκετεύουσαν. οὐ μὴν βιά- 
σασϑαί γε. οὐδ᾽ ὑβρίσαι ἐς αὐτήν. ὁπόσα οἵ μῦϑοι τὸ 

3 Ὡς - 

ἐς αὐτὸν ψεύδονται, ἀλλ᾽ ἀπαγαγεῖν μὲν ἐς τὴν 
ἑαυτοῦ σκηνήν. τὸν δὲ ᾿Ζγαμέμνονα ἰδόντα τὴν 
Κασάνδραν. πρὸς γὰρ τῇ ὥρᾳ καὶ κατέστεπτο παρὰ 

» ω- 2 3 - , ᾽ 
τῆς τέχνης. ἁλῶναί τε αὐτίκα τῆς κόρης καὶ ἀφελέ- 
σϑαι αὐτὴν τὸν Δἴϊαντα. ἔριδός τε αὐτοῖς ἐν τῷ 18 
δασμῷ γενομένης ὁ μὲν ἠξίου ἑαυτοῦ εἶναι, ἃ εἷλεν, 808 
ἰν Σ 3 ᾿ 3 - 3 " ᾿ ᾿ 

ὁ δὲ οὔτε ἀπεδίδου καὶ ἀσεβῆσαι αὐτὸν ἐς τὴν 
Ὁ ᾿ϑηνᾶν ἔφασκε. καϑεῖντο δὲ τῷ ᾿Δγαμέμνονι λογο-- 

ΞᾺ ἫΝ τ ᾿ ᾿ π 5.3... ᾿ ᾿ Ἷ 
ποιοὶ ἕς τὸ Βλληνικον διὰ τὸ ἀεὶ πρὸς τὸν Αἴαντα 

Ε΄ ἔχϑος, τὴν ϑεὸν πολλὰ καὶ ἄτοπα ἐπισημαίνειν 20 

ὑπὲρ τῆς κόρης καὶ ἀπολεῖσϑαι τὴν στρατιάν. εἰ μὴ 
ἀπολέσειεν αὐτόν. ὁ δὲ ἐνθυμηϑείς, ὅπως Δΐαντα 8 

μὲν ἀπώλεσεν ἄδικος κρίσις. Παλαμήδη δὲ οὐδὲν ἡ 
" » ᾿ ᾿ 3 3 ββ , 

σοφία ὥνησε τὸ μὴ οὐκ ἀποθανεῖν διαβληϑέντα., 
ἀποδρᾶναι νύκτωρ ἐν πορϑμείῳ οὐ μεγάλῳ χειμῶνός 

δ΄ 98 2 “ Ἁ , 3 ᾿ ΄ Ἢ 
τε καὶ ὡς ἔτυχεν. ὅτε δὴ πλέων εὐϑυὺ Τήνου τε καὶ 
3, ᾿Ξ - " - 
Ἄνδρου πρὸς Γυραῖς ἀπέϑανεν. ἀγγελίας δὲ τοῦ 

’ ᾽ Α 3 ᾿ 3 ’ 3 , Α 

παϑους ἐς τοὺς Ζχαιους ἐλθουσὴῆς ὀλίγους μὲν 
5 - ᾿ ΄“ ’ Ἁ - ν᾿ δέος; 3 Α 

αὐτῶν σιτου αψασϑαι. παντας δὲ ὡς ἐπ ἀνδρὶ 
» " » , ΡΞ 

ἀγαθῷ χεῖρας ἄρασθαι, προσεσχηκότας τε τῇ ϑα- 30 

λάττῃ ἀνακαλεῖν αὐτὸν καὶ ὀλοφύρεσθαι καὶ τὸν 
- 9 -- »᾿» ᾿ ΄ 

“4γαμέμνονα ἐν ὀργῇ ἔχειν μονονοὺ χερσὶ πράξαντα 

οι 

τῷ 

τῷ ὧι 
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τὴν ἀπώλειαν τοῦ Αἴαντος, ἐναγισμάτων τε αὐτὸν 
τυχεῖν, ἃ μήπω ἐπηνέχϑη πρότερον μήτε μὴν ὕστε- 
ρον ἀνθρώπῳ τινί, μηδὲ ὁπόσους “ναυμαχίαι ἀφανεῖς 
ἔσχον᾽ ἐς γὰρ “οκρίδα ναῦν, ἣ τὸν Αἴαντα ἦγε. 

ὅξυλα νήσαντες. ὥσπερ ἐς πυράν, ἔσφαξαν μέλανα 
πάντα καὶ στείλαντες αὐτὴν ἵστίοις μέλασι καὶ τοῖς 

ἄλλοις. ὁπόσα ἐς τὸ πλεῖν εὕρηται. ξυνεῖχον πεί- 
σμασιν ἔς τὲ πνεῦσαι τὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἄνεμον. ὃν 
περὶ ὀρϑρὸν μάλιστα ἡ Ἴδη ἀποστέλλει, ἐπεὶ δὲ 

10 ἡμέρα διεφαίνετο καὶ κατήει τὸ πνεῦμα, πῦρ ἐς 
κοίλην τὴν ναῦν ἐνῆκαν. ἔπλει τε δὴ μετεωρίξουσα τ4- 

ἐς τὸ πέλαγος. καὶ οὔπω ἡλίου ἀνέσχοντος αὐτή τε 
κατεφλέχϑη καὶ ὁπόσα τῷ Αἴαντι ἔφερεν. 

ΙΧ ᾿ Χείρωνα δὲ τὸν ἐν Πηλίῳ γενέσϑαι μὲν φησιν 
1ιὸ ἀνθρώπῳ ὅμοιον. σοφὸν δὲ καὶ λόγους καὶ ἔργα --- 
ϑήρας τε γὰρ ποικίλης ἥπτετο καὶ τὰ πολεμικὰ 
ἐπαίδευε χαὶ ἰατροὺς ἀπέφαινε καὶ μουσικοὺς ἥρ- 
μοττε καὶ δικαίους ἐποίει --- βιῶναί τε ἐπὶ μήκιστον. 
φοιτῆσαι δὲ αὐτῷ ᾿Α“σκληπιὸν Τελαμῶνά τε καὶ 

8) Πηλέα καὶ Θησέα, ϑαμίξειν τε καὶ Ἡρακλέα τῷ Ττοξ 
Χείρωνι. ὅτε μὴ ἀπάγοιεν αὐτὸν οἵ ἄϑλοι. μετα- 
σχεῖν δὲ τῆς τοῦ Χείρωνος ὁμιλίας καὶ αὐτός φησι 
Παλαμήδει ἅμα καὶ ᾿Δ4χιλλεῖ καὶ Αἴαντι. 

ΧΟ Καὶ τὰ τοῦ Παλαμήδους ὧδε ἀπαγγέλλει" 
88 αὐτομαϑῆ ἀφικέσϑαι αὐτὸν καὶ σοφίας ἤδη γεγυμνα- 
σμένον καὶ πλείω γιγνώσκοντα ἢ ὁ Χείρων᾽ πρὸ 145 

γὰρ δὴ Παλαμήδους ὧραι μὲν οὔπω ἤσαν οὔσαι, 

μηνῶν δὲ οὔπω κύκλος, ἐνιαυτὸς δὲ οὔπω ὄνομα 
ἤν τῷ χρόνῳ. οὐδὲ νόμισμα ἦν. οὐδὲ σταϑμὰ καὶ 

80 μέτρα, οὐδὲ ἀριθμεῖν, σοφίας δὲ οὔπω ἔρως. ἐπεὶ 
μήπω ἣν γφάμματα. βουλομένοις ὃξ Χείρωνος ἕατρι- 

Ξ 

κὴν διδάσκειν αὐτὸν ..ἐγώδ, ἔφη ..«ὦ Χείρων, 



δ « 

Ρ. 809. ΗΡΩΙΚΟΣ. Τ 

ἰατρικὴν μὲν ἡδέως οὐκ οὖσαν ἂν εὗρον, εὑρημένην 
δὲ οὐκ ἀξιῶ μανϑάνειν. καὶ ἄλλως τὸ ὑπέρσοφόν 
σου τῆς τέχνης ἀπήχϑηται μὲν Διί, ἀπήχϑηται δὲ 
Μοίραις. καὶ διήειν ἂν τὰ ᾿Δ4σκληπιοῦ, εἰ μὴ ἐν- 
ταῦϑα ἐβέβλητο.“ ὄντων δὲ τῶν ᾿Δχαιῶν ἐν Αὐλίδι 5 
πεττοὺς εὗρεν οὐ ῥάϑυμον παιδιάν, ἀλλ᾽ ἀγχίνουν 
τε καὶ ἔσω σπουδῆς. τὸν δὲ λόγον, ὃς πολλοῖς τῶν 
ποιητῶν εἴρηται. ὡς στρατεύοι μὲν ἐπὶ Τροίαν ἡ 
Ἑλλάς, Ὀδυσσεὺς δὲ ἐν ᾿Ιϑθάκῃ μανίαν πλάττοιτο 
καὶ πρὸς ἀρότρῳ εἴη βοῦν ἵππῳ ξυμβαλὼν Παλα- τὸ 
μήδης τὲ αὐτὸν ἐλέγξειε τῷ Τηλεμάχῳ οὔ φησιν 809 
ὑγιᾶ εἶναι, προϑυμότατα γὰρ δὴ τὸν Ὀδυσσέα ἐς 
““ὐλίδα ἐλϑεῖν καὶ ὄνομα ἤδη αὐτοῦ παραδεδόσϑαι 

9 τοῖς Ἕλλησιν ἐπὶ δεινότητι, διενεχϑῆναι δὲ αὐτὸν 
4 τῷ Παλαμήδει ἐντεῦϑεν᾽ ἔκλειψις ἡλίου ἐν Τροίᾳ τ5 
ἐγένετο καὶ ὁ στρατὸς ἄϑυμοι ἦσαν λαμβάνοντες 
τὴν διοσημέαν ἐς τὰ μέλλοντα. παρελϑὼν οὖν ὁ 
Παλαμήδης αὐτὸ τὸ πάϑος τοῦ ἡλίου διεξῆλθε καὶ 
ὅτι τῆς σελήνης ὑποτρεχούσης αὐτὸν ἐξαμαυροῦται 
καὶ ἀχλὺν ἕλκει, «κακῶν δὲ εἴ τινα σημαίνοι, ταῦτα 30 
δήπου“ ἔφη ..οἵ Τρῶες πείσονται, οἵ μὲν γὰρ ἀδί- 
κῶν ἦρξαν, ἡμεῖς δὲ ἀδικούμενοι ἥκομεν. προσήκει 
ὃὲ καὶ ἀνίσχοντι τῷ Ἡλίῳ εὔχεσϑαι πῶλον αὐτῷ 
καταϑύσαντας λευκὸν τε καὶ ἄνετον." ταῦτα τῶν 

᾿Δχαιῶν ἐπαινεσάντων., καὶ γὰρ ἥττηντο τῶν τοῦ 25 
Παλαμήδους λόγων. παρελθὼν ὁ Ὀδυσσεύς ..ἃ μὲν 
χρὴ ϑύειν'“ ἔφη ..ἢ δ τι εὔχεσϑαι ἢ ὅτῳ, Κάλχας 
ἐρεῖ, μαντικῆς γὰρ τὰ τοιαῦτα, τὰ δὲ ἐν τῷ οὐρανῶ 
καὶ εἴ τις τῶν ἄστρων ἀταξία τε καὶ τάξις, Ζεὺς 
οἶδεν, ὑφ᾽ οὗ ταῦτα κεκόσμηταί τε καὶ εὔρηται, σὺ 30 
δέ, Παλάμηδες, ἧττον ληρήσεις προσέχων τῇ γῇ 

μᾶλλον ἢ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ σοφιξόμενος.“΄ ὑπολαβὼν 
Ῥμηοβίσζαΐυϑ θᾶ. Καγβοτσ. 1. 12 
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οὖν ὁ Παλαμήδης ..εἰ σοφὸς ἦσϑα, ὦ Ὀδυσσεῦ“ 
εἶπεν «οξυνῆκας ἄν. ὅτι μηδεὶς ἂν δύναιτο λέγειν 
σοφόν τι περὶ τῶν οὐρανίων μὴ πλείω περὶ τῆς γῆς 
γιγνώσκων. σὲ δὲ ἀπολελεῖφϑαι τούτων οὐκ ἀπιστῶ, 

5 φασὶ γὰρ ὑμῖν τοῖς ᾿Ιϑακησίοις μήτε ὥρας μήτε γῆν 
εἶναι.“ ἐκ τούτων ὁ μὲν Ὀδυσσεὺς ἀπῆλϑεν ὀργῆς 146 
πλέως. Παλαμήδης δὲ ὡς πρὸς βασκαίνοντα ἤδη 
παρασκευάξων ἑαυτόν. ἐν ἐκκλησίᾳ δέ ποτὲ τῶν 
᾿ἀχαιῶν ὄντων γέρανοι μὲν ἔτυχον πετόμεναι τὸν 

τὸ εἰωϑότα αὐταῖς τρόπον, ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς ἐς τὸν Πα- 
λαμήδην βλέψας »αἱ γέφανοι“" ἔφη ομαρτύρονται 
τοὺς ̓ Δχαιούς. ὅτι αὐταὶ γράμματα εὗρον, οὐχὶ συ." 
καὶ ὁ Παλαμήδης ἐγὼ γράμματα οὐχ εύρον“, εἶπεν, 110 

.»ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν εὑρέϑην᾽ πάλαι γὰρ ταῦτα ἐν 

ι. Μουσῶν οἴκῳ κείμενα ἐδεῖτο ἀνδρὸς τοιούτου. ϑεοὶ 
δὲ τὰ τοιαῦτα δι᾽ ἀνδρῶν σοφῶν ἀναφαίνουσι. γέ- 
ρανοι μὲν οὖν οὐ μεταποιοῦνται γραμμάτων. ἀλλὰ 
τάξιν ἐπαινοῦσαι πέτονται. πορεύονται γὰρ ἐς 4ι- 
βύην ξυνάψουσαι πόλεμον σμικροῖς ἀνθρώποις, σὺ 

9 δ᾽ οὐδὲν ἂν περὶ τάξεως εἴποις. ἀτακτεῖς γὰρ τὰς 
μάχας." αἰτίαν δέ. οἶμαι, ξένε, Ὀδυσσεὺς εἶχεν, 
ὡς. εἴ που Ἕχτορα ἢ Σαρπηδόνα ἢ Αἰνείαν ἴδοι. 
καταλείπων τὴν τάξιν καὶ μεϑιστάμενος πρὸς τὰ 
ῥαστώνην ἔχοντα τοῦ πολέμον. μειρακιώδης δὲ ἐπὶ 

ο5 τῆς ἐκκλησίας δόξας καὶ πρεσβύτερος νέου τοῦ Πα- 
λαμήδους ἡττηϑεὶς ἐπετείχιξεν αὐτῷ τὸν ᾿Δ4γαμέμ-- 
νονα ὡς πρὸς τὸν ᾿᾽4χιλλέα τοὺς ᾿άχαιοὺς μεϑιστάντι. 
διενεχϑῆναι δὲ πάλιν αὐτοὺς ἐκ τοιούτου φησί" 
λύκοι καταβαίνοντες ἐκ τῆς Ἴδης ἐσίνοντο τὰ σκευο- 148 

80. φόρα παιδάρια καὶ τῶν ὑποζυγίων τὰ περὶ τὰς σκη- 
νάς" ὁ μὲν δὴ Ὀδυσσεὺς ἐκέλευσεν ἀραμένους τόξα 
καὶ ἀκόντια φοιτᾶν ἐς τὴν Ἴδην ἐπὶ τοὺς λύκους. ὁ δὲ 
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ς 

Παλαμήδης «ὦ Ὀδυσσεῦ“, ἔφη ..τοὺς λύκους ὁ 
᾿“πόλλων προοίμιον λοιμοῦ ποιεῖται καὶ τοξεύει μὲν 
αὐτούς. καϑάπερ τοὺς ὀρέας τε καὶ τοὺς κύνας ἐν- 
ταῦϑα. πέμπει δὲ πρότερον παρὼ τοὺς νοσήσοντας 
εὐνοίας ἕνεχα τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ φυλάξασϑαι. 
εὐχώμεϑα οὖν ᾿Δπόλλωνι “υκίῳ τε καὶ Φυξίω. τὰ 
μὲν ϑηρία ταῦτα τοῖς ἑαυτοῦ τόξοις ἐξελεῖν. τὴν 

ι1 νόσον δὲ ἐς αἶγας. φασί. τρέψαι. καὶ ἡμεῖς δέ, 
ὦ ἄνδρες Ἕλληνες. ἐπιμελώμεϑα ἡμῶν αὐτῶν, δεῖ 
δὲ τοῖς φυλαττομένοις τὰ λοιμώδη διαίτης λεπτῆς 
καὶ κινήσεων συντόνων. ἰατρικῆς μὲν γὰρ οὐχ ἡψά- 
μην, σοφίᾳ δὲ καταληπτὰ ἅπαντα.“ καὶ εἰπὼν ταῦτα 
τὴν μὲν τῶν κρεῶν ἀγορὰν ἐπέσχε καὶ τὰ στρατιο»- 
τικὰ τῶν σιτίων ἐχέλευσε παραιτήσασϑαι. τραγήμασι 
δὲ καὶ λαχάνοις ἀγρίοις διῆγε τὸν στρατὸν πειϑομέ- 
νους αὐτῷ καὶ πᾶν τὸ ἐκ Παλαμήδους ϑεῖόν τὲ 

ἡγουμένους καὶ χρησμώδες᾽ καὶ γὰρ δὴ ὁ λοιμός, 
ὃν προὔλεγεν. ἐνέσκηψε μὲν ἐς τὰς Ἑλλησποντικὰς 
πόλεις ἀρξάμενος. φασίν. ἐκ τοῦ Πόντου. προσέ- 
πεσε ὃὲ καὶ τῷ Ἰλίῳ, τῶν δὲ Ἑλλήνων οὐδενὸς 
ἥψατο καίτοι στρατοπεδευόντων ἐν γῇ νοσούσῃ. 
πρὸς γὰρ τῇ διαίτῃ καὶ τὰς κινήσεις αὐτῶν ὧδε 
ἐσοφίσατο᾽ καϑελκύσας ἑκατὸν ναῦς ἐνεβίβαζε τὸν 

στρατὸν κατὰ μέρος ἐρέττοντάς τε καὶ ἁμιλλωμένους 

ἀλλήλοις ἢ ἀκρωτήριον περιβαλεῖν ἢ σκοπέλου ἅψα- 
σϑαι ἢ προκατᾶραι τῶν πέλας ἐς λιμένα τινὰ ἢ 
ἀκτήν. ἔπεισε δὲ καὶ τὸν ᾿Δγαμέμνονα προϑεῖναί 
σφισι τοῦ ταχυναυτεῖν ἀϑλα. χαίροντες οὖν ἐγυ- 
μνάξοντο καὶ ξυνιέντες τοῦ ὑγιαίνειν" καὶ γὰρ ἐδί- 
δασκεν αὐτούς. ὅτι τῆς γῆς παρεφϑορυίας τε καὶ : 
οὕτως ἐχούσης ἡδίων ἡ ϑάλαττα καὶ ἀσφαλεστέρα 
ἀναπνεῖν. ἐπὶ τούτοις ὁ μὲν σοφίας ἀριστεῖα ἐστε- 

192 Ὲ 

[21] 

τῷ ς 

ὧϑ ς 

810 

180 



180 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ [Ρ- 810. 

»" » ς 3 

φανοῦτο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς ἀτίμως 
τε ἡγεῖτο πράττειν καὶ πανουργίας ὅ τι εἶχεν, ἐπὶ 
τὸν Παλαμήδην ἔστρεφεν. ἐπὶ τούτοις ὁ Πρωτεσί- 
λεῶς τοιαῦτα ἀπαγγέλλει" τὸν ᾿Ζχιλλέα στρατεύοντα 

δ ἐπὶ τὰς νήσους καὶ τὰς ἀκταίας πόλεις αἰτῆσαι τοὺς τι 
3 Ἁ ᾿ ΄ - ΡῚ ΄ ἥν δ 

4χαιοὺς ξὺν Παλαμῆὴδει στρατεῦσαι. ἐμάχοντο δὲ ο 153 
μὲν Παλαμήδης γενναίως καὶ σωφρόνως, ὁ δὲ ᾽4χιλ- 
λεὺς οὐ καϑεχτῶς. ὁ γὰρ ϑυμὸς ἐξαίρων αὐτὸν ἐς 
ἀταξίαν ἡγεν᾽ ὅϑεν ἔχαιρε τῷ Παλαμήδει ξυνασπί- 

Ι] ΄ 2 - - 

1ὸ ζοντι καὶ ἀπάγοντι μὲν αὐτὸν τῆς φορᾶς, ὑποτιϑε- 

μένῳ δέ, ὡς χρὴ μάχεσϑαι. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐῴκει 
λεοντοκομῷ λέοντα γενναῖον πραύνοντι καὶ ἐγεέροντι., 

᾿ δα “ὃ ΄, - " - . Η “ 
καὶ οὐδὲ ἐκκλίνων ταῦτα ἔπραττεν, αλλὰ καὶ βάλλων 

καὶ φυλαττόμενος βέλη καὶ ἀσπέδα ἀντερείδων καὶ 
κ - ῳ ἡ ᾿ ᾿ ΄ 2 ΄ 

ι5 διώκων στῖφος. ἐξέπλευσαν μὲν δὴ χαίροντες ἀλλη- 
λοις, εἵποντο δὲ αὐτοῖς Μυρμιδόνες τε καὶ οἵ ἐκ 
Φυλακῆς Θετταλοί. ταχϑ ναι γὰρ μετὰ ταῦτα τὴν 
. - ΄ ΄ ΄ ς 3. α 

ἑαυτοῦ δυναμίν φησιν ο Πρωτεσίλεως ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως 

καὶ Μυρμιδόνας οὕτως ὀνομασϑῆναι πάντας Θετ- 
οῷ ταλούς. αἷ μὲν οὖν πόλεις ἡλίσκοντο καὶ εὐδόκιμα 

τοῦ Παλαμήδους ἔργα ἀπηγγέλλετο ἰσϑμῶν διορυχαὶ 
καὶ ποταμοὶ ἐς τὰς πόλεις ἐπιστρεφόμενοι καὶ σταυ- 
ροὲ λιμένων καὶ ἐπιτειχίσματα νυκτομαχία τε ἡ περὶ 
ἔάβυδον, ὁπότε τρωϑέντες ὁ μὲν ᾿Δχιλλεὺς ἀνεχώρη- 

ς ΄ Ἁ ᾽ 3 Ἐ- -ὰ Ἁ ᾿ , 

95 ὅεν. ὁ Παλαμήδης δὲ οὐκ ἀπεῖπεν. ἀλλα πρὶν μέσην 
- , , ἕξ Ἁ ᾿ ο ΣΝ ᾿ 2 

ἕσταναι νύκτα, εἷλε τὸ χωρίον. ο δὲ Οδυσδευς ἐν 
Τροίᾳ ξυνετίϑει λόγους πρὸς τὸν ᾿Δγαμέμνονα ψευ- 
δεῖς μέν. πιϑανοὺς δὲ πρὸς τὸν εὐήϑως ἀκούοντα μὲ}. 9 ᾿ 
ὡς ἐρῴη μὲν ᾿Δχιλλεὺς τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀρχῆ ρῴη μὲν ᾿Αχιλλεὺς τῆς ή ρχῆς. 

-" Α - ΄ " ᾿ 2 ᾽ - 

80. μαστροπῷ δὲ τῷ Παλαμήδει χρῶτο ..καὶ ἀφίξονται 151 
μὲν“ ἔφη «-μικρὸν ὕστερον σοὶ μὲν βοῦς τε ἀπάγον- 
τες καὶ ἵππους καὶ ἀνδράποδα, ἑαυτοῖς δὲ χρήματα, 
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οἷς ὑποποιήσονται δήπου τοὺς δυνατοὺς τῶν Ἑλλή- 
νῶν ἐπὶ σέ᾽ ᾿Αχιλλέως μὲν οὖν ἀπέχεσθαι χρὴ καὶ 
γιγνώσκοντας αὐτὸν φυλάττεσϑαι. τὸν σοφιστὴν δὲ 

»͵ φ 4 - 

118 ἀποκτεῖναι τοῦτον. εὕρηται δέ μοι κατ᾽ αὐτοῦ τέχνη, 
δι᾿ ἧς μισηϑήσεταί τε ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπο- 
λεῖται ὑπ᾿ αὐτῶν." καὶ διεξῆλθεν, ὡς ἡτοίμασται 
αὐτῷ τὰ περὶ τὸν Φρυγα καὶ τὸ χρυσίον τὸ ληφϑὲν 
ὑπὸ τῷ Φρυγί, σοφῶς δὲ τούτων ἐπινενοῆσϑαι δο- 
κούντων καὶ ξυντιϑεμένου τῇ ἐπιβουλῆ τοῦ 4γα- 
μέμνονος ἄγε δή, ὦ βασιλεῦ," ἔφη »τὸν μὲν 

᾿Αχιλλέα φύλαττέ μοι περὶ τὰς πόλεις, ἐν αἷς ἐστι 

νῦν, τὸν Παλαμήδην δὲ ὡς τειχομαχήσοντα τῷ ᾿Ιλίῳ 
καὶ μηχανὰς εὑρήσοντα μεταπέμπου ἐνταῦϑα᾽ ἄνευ 
γὰρ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἥκων οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἔσται ἁλω- 
τός, ἀλλὰ καὶ ἄλλῳ ἧττον σοφῷ.“ ἔδοξε ταῦτα καὶ 
ἔπλεον οἱ κήρυκες ἐς Πέσβον, ἑαλώκει δὲ οὔπω 
πᾶσα, ἀλλ᾽ ὧδε τὰ περὶ αὐτὴν εἶχεν" πόλις «Αἰολὶς 
Δυρνησσὸς φκεῖτο τειχήφης τὴν φύσιν καὶ οὐδὲ 
ἀτείχιστος, ἡ φασι τὴν Ὀρφέως προσενεχϑῆναι λύραν 
καὶ δοῦναί τινα ἠχὴν ταῖς πέτραις, καὶ μεμούσωται 

1586 ἔτι καὶ νῦν τῆς “υρνησσοῦ τὰ περὶ τὴν ϑάλατταν 
ὑπ᾿ ὠδῆς τῶν πετρῶν ἐνταῦϑα προσκαϑημένων 
δεκάτην ἡμέραν. χαλεπὸν γὰρ ἦν ἁλῶναι τὸ χωρίον. 

, κ ΄ Η - 
ἀπήγγειλαν μὲν οἵ κήρυκες τὰ τοῦ ᾿Δγαμέμνονος. 

58 Ν ΄ Ν δ Χ , ᾿Ὶ 
ἐδόκει δὲ πείϑεσθαι καὶ τὸν μὲν καταμένειν. τον 

᾿ »" 

Παλαμήδην δὲ ἀπιέναι. καὶ ἀπῆλθον ἀλλήλων δα- 
κρύοις ἅμα. ἐπεὶ δὲ κατέπλευσεν ἐς τὸ στρατόπεδον 
καὶ τὰ τῆς στρατιᾶς ἀπήγγειλεν ἀνατιϑεὶς ἅπαντα 

 ᾿Αχιλλεῖ, ..ὦ βασιλεῦ““, ἔφη ..κελεύεις μὲ τειχομα- 
χεῖν τῇ Τροίᾳ; ἐγὼ δὲ μηχανήματα μὲν γενναῖο 

1ι4 ἡγοῦμαι τοὺς «Αἰακίδας καὶ τὸν Καπανέως τε καὶ 

ε.- 

Τυδέως καὶ τοὺς “οκχροὺς Πάτροκλον τε δήπου καὶ 

σι 

90 
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Αἴαντα, εἰ δὲ καὶ ἀψύχων μηχανημάτων δεῖσϑε, 
ἤδη ἡγεῖσϑε τὴν Τροίαν τό γε ἐπ᾽ ἐμοὶ κεῖσθαι." 
ἀλλ᾽ ἔφϑησαν αὐτὸν αἱ Ὀδυσσέως μηχαναὶ σοφῶς 
ξυντεϑεῖσαι καὶ χρυσοῦ μὲν ἥττων ἔδοξε προδότης 

5 τὲ εἶναι κατεψεύσϑη. περιαχϑεὶς δὲ τὼ χεῖρε κατελι- 
ϑωώϑη βαλλόντων αὐτὸν Πελοποννησίων τὲ καὶ 
᾿Ιϑακησίων, ἡ δὲ ἄλλη Ἑλλὰς οὐδὲ ἑώρα ταῦτα, 
ἀλλὰ καὶ δοκοῦντα ἀδικεῖν ἠγάπα. ὠμὸν καὶ τὸ 
ἐπ᾿ αὐτῷ κήρυγμα᾽ μὴ γὰρ ϑάπτειν τὸν Παλαμήδην 1808 

τὸ μηδὲ ὁσιοῦν τῇ γῇ. ἀποθνήσκειν δὲ τὸν ἀνελόμενόν 
τε καὶ ϑάψαντα. κηρύττοντος δὲ ταῦτα τοῦ ᾿Δ4γαμέμ-- 
νονος Αἴας ὁ μέγας ἐπιρρίψας ἑαυτὸν τῷ νεκρῷ 
πολλὰ μὲν δάκρυα περὶ αὐτῷ ἀφῆκεν, ἀναϑέμενος 
δὲ αὐτὸν διεξέπαισε τοῦ ὁμίλου γυμνῷ τῷ ξέφει καὶ 

15 ἑτοίμῳ" ϑάψας οὖν. ὡς εἰκὸς ἦν, τὸν εἰργόμενον 
οὐ προσῇει τῷ κοινῷ τῶν Ἑλλήνων, οὐδὲ βουλῆς ἢ 
γνώμης ἥπτετο, οὐδὲ ἐξήει ἔτι ἐς τὰς μάχας ᾿᾽άχιλ- 
λέως τε ἀφικομένου μετὰ τὴν τῆς Χερρονήσου ἅλω- 
σιν ἄμφω ἐπὶ τῷ Παλαμήδει ἐμήνισαν᾽ ὁ μὲν Αἴας 

οὐ οὐκ ἐπὶ πολύ, ὡς γὰρ ἤσϑετο τῶν ξυμμάχων κακῶς 
πραττόντων, ἤλγησέ τε καὶ τὴν ὀργὴν μετέθηκεν, 
ὅπ ᾿Αχιλλεὺς ἀπεμήκυνε τὴν μῆνιν, ὠδήν τε “γὰρ 
τῆς λύφας τὸν Παλαμήδην ἐπεποίητο καὶ ἦδεν αὐτόν, 

ὅσα τοὺς προτέρους τῶν ἡρώων, ἐδεῖτό τε ὄναρ ἐφί- 
ο5 στασϑαί οἵ σπένδων ἀπὸ κρατῆρος ᾽ οὗ Ἑρμῆς ὑπὲρ 
ὀνείρων πίνει. ἔοικέ τε ὁ ἥρως οὗτος οὐκ ᾿ΔΑχιλλεῖ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν, οἷς ῥώμης τε καὶ σοφίας 
ἔρως. παρέχειν ἑαυτὸν ξήλου τε καὶ ὠδῆς ἄξιον, ὅ 
τε Πρωτεσίλεως, ἐπειδὰν ἐς μνήμην αὐτοῦ ἀφικώ- 

8) μεϑα. ἀστακτὶ δακρύει τήν τε ἄλλην ἀνδρείαν τοῦ 
ἥρω ἐπαινῶν καὶ τὴν ἐν τῷ ϑανάτῳ᾽ οὐ γὰρ δὴ 
ἱκετεῦσαι τὸν Παλαμήδην, οὐδὲ οἰκτρόν τι εἰπεῖν 11 
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160 οὐδὲ ὀδύρασϑαι. ἀλλ᾽ εἰπὼν ..ἐλεῶ σε. ἀλήϑεια, σὺ 
γὰρ ἐμοῦ προαπόλωλας“" ὑπέσχε τὴν κεφαλὴν τοῖς 
λέίϑοις οἷον ξυνιείς. ὅτι ἡ δίκη πρὸς αὐτοῦ ἔσται. 

Φ. Ἔστι καὶ τὸν Παλαμήδην ἰδεῖν, ἀμπελουργέ, 
καϑάπερ καὶ τὸν Νέστορα εἶδον καὶ τὸν Σϑένελον ἢ 
οὐδὲν περὶ τῆς ἰδέας αὐτοῦ ὁ Πρωτεσίλεως ἑρμηνεύει; 

᾿4. Ὑπάρχει. ξένε, καὶ δρα᾽ μέγεϑος μὲν τοίνυν 
αὐτὸν κατὰ Αἴαντα τὸν μείζω γενέσϑαι. κάλλος δὲ 

᾿Δχιλλεῖ τε ἁμιλλᾶσϑαι καὶ ᾿Αντιλόχῳ καὶ ἑαυτῷ 

φησιν ὁ Πρωτεσίλεως καὶ Εὐφόρβῳ τῷ Τρωΐί, γέ- 
νειὰ μὲν γὰρ αὐτῷ ἁπαλὰ ἐκφύεσϑαι καὶ ξὺν ἐπαγ- 
γελέᾳ βοστρύχων, τὴν κόμην δὲ ἐν χρῷ εἶναι, τὰς 
δὲ ὀφρῦς ἐλευϑέρας τε καὶ ὀρϑὰς καὶ ξυμβαλλούσας 
πρὸς τὴν ῥῖνα τετράγωνόν τε οὐσαν καὶ εὐ βεβη- 

κυῖαν. τὸν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν νοῦν ἐν μὲν ταῖς 
μάχαις ἄτρεπτόν τε φαίνεσϑαι καὶ γοργόν, ἐν δὲ τῇ 
ἡσυχίᾳ φιλέταιρόν τε καὶ εὐπροσήγορον τὰς βολᾶς, 
λέγεται δὲ καὶ μεγίστοις ἀνθρώπων ὀφϑαλμοῖς χρή- 
σασϑαι. καὶ μὴν καὶ γυμνόν φησι τὸν Παλαμήδην 

Ε "ἰσα φέφεσϑαι βαρέος ἀθλητοῦ καὶ κούφου καὶ 
αὐχμὸν περὶ τῷ προσώπῳ ἔχειν. πολὺν ἡδίω τῶν 

102 Εὐφόρβου πλοκάμων τῶν χρυσῶν" αὐχμοῦ δὲ ἐπε- 
μεμέλητο ὑπὸ τοῦ καϑεύδειν τε, ὡς ἔτυχεν. αὐλί- 

ξεσϑαί τε πολλάκις ἐν τῇ ἀκρωνυχίᾳ τῆς Ἴδης ἐν 
σχολῇ τῶν πολεμικῶν" τὴν γὰρ κατάληψιν τῶν με- 
τεώρων ἐντεῦϑεν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων οἷ σοφοὶ 
ποιοῦνται. ἦγε δὲ ἐς Ἴλιον οὔτε ναῦὖν οὔτε ἄνδρα, 
ἀλλ᾽ ἐν πορϑμείῳ ξὺν Οἴακι τῷ ἀδελφῷ ἔπλευσε 
λῶν; φασί, βραχιόνων ἀντάξιον ἑαυτὸν 

ἡγούμενος. οὐδὲ ἀκόλουϑος ἦν αὐτῷ οὐδὲ ϑεράπων 
τι οὐδὲ Τέκμησσά τις ἢ Ἴφις λούουσά τε καὶ νὰ το 

νῦσα τὸ λέχος. ἀλλ᾽ αὐτουργὸς βίος καὶ ἔξω τοῦ 

[Ὡ φϑι 
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- 3 

χατεσκευάσϑαι. εἰπόντος γοῦν ποτε πρὸς αὐτὸν 
3 , 3 ΄ , ΄ , ΡᾺ 
“χλλέως «ὦ Παλαάμηδὲες, ἀγροικότερος φαίνῃ τοῖς 

πολλοῖς. ὅτι μὴ πέπασαι τὸν ϑεραπεύσοντοακΎ «τί 
5 ὅν Ὁ “» . , τὰ 

οὐν“΄. ὦ ᾿Αχιλλεῦ. ταὐτα ;“ ἔφη τὼ χεῖρε προτείνας 
Ὁ , ΝΑ 3 » -Ὃ 9 - Ρ] - 

ἄμφω. διδόντων δὲ αὐτῷ τῶν ᾿Αχαιῶν ἐκ δασμοῦ 
χρήματα καὶ κελευόντων αὐτὸν πλουτεῖν ..οὐ λαμ- 
βάνω“ ἔφη ..«κἀγὼ γὰρ ὑμᾶς κελεύω πένεσϑαι καὶ 

, 2 2 οὐ πείϑεσθϑε“.. ἐρομένου δέ ποτε αὐτὸν Ὀδυσσέως 
΄, ΄ ς -" ΡΞ » 

ἐξ ἀστρονομίας ἥκοντα ..τί πλέον ἡμῶν ὁρᾷς ἐν τῷ 
» 3 εἶ τς, 53 

τὸ οὐρανῷ..; οοτοὺς κακοὺς“ εἶπεν. ἀμείνων δ᾽ ἂν ἦν 
3 - 

τοὺς ᾿Δχαιοὺς ἐκδιδάξας, ὅτῳ ποτὲ τῶν τρόπων 
ΤΥ σ΄ ΄ 3 

φανεροὶ οἵ κακοί" οὐ γὰρ ἂν προσήηκαντο τὸν Ὀδυσ- 1τ04 

1 σέα ἐπαντλοῦντα αὐτῷ ψευδεῖς οὕτω καὶ πανούργους 
, » ς 

τέχνας. τὸ δὲ λεγόμενον πῦρ ὑπὸ Ναυπλίου περὶ 
΄ -» 3 

1 κοίλην Εὔβοιαν ἐπὶ τοὺς ᾿Δἀχαιοὺς ἀρϑῆναι ἀληϑές 
5 ς ΄ - 

τέ φησιν εἶναι καὶ ὑπὲρ Παλαμήδους ἔκ Μοιρῶν 
πεπρᾶχϑαι καὶ Ποσειδῶνος. ἴσως. ξένε, μηδὲ βου- 

- » » Ἁ ν 

λομένης τῆς Παλαμήδους ταυτὰ ψυχῆς. σοφὸς γὰρ 
Ἵ ’ "ά - ΔΎ ΚΑ , 
ὧν ξυνεγίγνωσκέ που αὑτοῖς τῆς ἀπάτης. ἔϑαψαν 

" ἥνως Ἃ 3 ΄ Α “" 2 Ν δ᾽ Ὁ 

οἡ δὲ αὐτὸν ᾿Ζχιλλευς τε καὶ Αἴας ἐς τὴν ομορον τῇ 
»" ᾽, τ Ἀ 

Τροίᾳ τῶν Αἰολέων ἤπειρον, ὑφ᾽ ὧν καὶ ἱερὸν 
Ξ᾽»ν ᾽ ΄ ΄ 3 τ ἡ τ 3 

αὐτῷ τι ἐξῳκοδόμηται μάλα ἀρχαῖον καὶ ἄγαλμα 
[“ -“"ὦ 

Παλαμήδους ἵδρυται γενναῖόν τε καὶ εὔοπλον, καὶ 
ϑυουσιν αὐτῷ ξυνιόντες οἵ τὰς ἀκταίας οἰχοῦντες 

ν ΄ κ ᾿ τ δ, ᾿ ᾿ ΄ ΄ 
25 πόλεις. μαστεύειν δὲ χρὴ τὸ ἵερὸν κατὰ Μηήϑυμνὰᾶν 

τε καὶ ΜΠεπέτυμνον, ὄρος δὲ τοῦτο ὑψηλὸν ὑπερφαί- 
νεται τῆς “έσβου. 

ΧΙ Τὰ δὲ Ὀδυσσέως οὑτωσὶ φράζξει᾽ γενέσϑαι 
Σ . μὲν αὐτὸν ῥητορικώτατον καὶ δεινόν. εἴρωνα δὲ 

80 καὶ ἐραστὴν φϑόνου καὶ τὸ κακόηϑες ἐπαινοῦντα ΤΙΤ- 
κε - , 

κατηφὴ τὲ ἀεὶ καὶ οἷον ἐπεσκεμμένον. τὰ πολέμιά 
- -" πὶ “ 

τε δοχοῦντα μᾶλλον γενναῖον ἢ ὄντα, οὐ μὴν ἐπι- 
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στήμονα ὁπλίσεως ἢ τοῦ τάξαι ναυμαχίας τε καὶ 
τόθ τειχομαχίας καὶ αἰχμῆς καὶ τόξων ἕλξεως. τὰ δὲ ἔργα 
᾿ς αὐτοῦ εἶναι πολλὰ μέν. οὐ μὴν ϑαυμάσαι ἄξια πλὴν 

᾿ς ἕνός. τοῦ ἐς τὸν ἵππον τὸν κοῖλον. οὐ τέχτων μὲν 
Ἐπειὸς σὺν ᾿ἀϑηνᾷ ἐγένετο. Ὁδοκσοθὲ δὲ εὑρετής. 

καὶ ἐν αὐτῷ δὲ λέγεται τῷ λόχῳ ϑαρσαλεώτερος 

ὀφϑῆναι τοῦ πλήρωματος. ἐς Ἴλιον μὲν οὖν παρ: 

βηκὼς ἤλϑεν. ἐς ᾿Ιϑάκην δὲ γεγηρακώς᾽ μακροτέρᾳ 

γὰρ ἐχρήσατο τῇ ἄλῃ διὰ τὸν πόλεμον. ὃς πρὸς 
τοὺς Κίκονας αὐτῷ διεπολεμήϑη . κατατρέχοντι τὰ 

᾿ ἐπὶ ϑαλάττῃ τοῦ Ἰσμάρου. τὰ γὰρ Πολυφήμου καὶ 
᾿ς ᾿Δντιφάτου καὶ Σκύλλης καὶ τὰ ἐν Αἴδου καὶ ὁπόσα 

αἱ Σειρῆνες ἦδον, οὐδὲ ἀκούειν ξυγχωρεῖ ὁ Πρω- 
τεσίλεως., ἀλλ᾽ ἐπαλείφειν ἡμᾶς κηρὸν τοῖς ὠσὶ καὶ 
παραιτεῖσϑαι αὐτὰ οὐχ ὡς οὐ πλέα ἡδονῆς καὶ ψυ- 
χαγωγῆσαι ἵκανά, ἀλλ᾽ ὡς ἀπίϑανά τε καὶ παρευρη- 
μένα. καὶ τὴν νῆσον δὲ τὴν Ὡγυγίαν καὶ τὴν 4 ἰαίαν 
καὶ ὡς ἤρων αὐτοῦ αἱ ϑεαί. παραπλεῖν κελεύει καὶ 

᾿ς μὴ προσορμίζεσϑαι τοῖς μύϑοις᾽ ἔξωρόν τε γὰρ τῶν 
ἐρωτικῶν εἶναι τὸν Ὀδυσσέα καὶ ὑπόσιμον καὶ οὐ 
μέγαν καὶ πεπλανημένον τοὺς ὀφθαλμοὺς διὰ τὰς 

118 ἐννοίας τὲ καὶ ὑπονοίας. ἐνθυμουμένῳ γὰρ ἐῴκει. 
τοῦτο δὲ ἄχαρι ἐς τὰ ἐρωτικά. οἷος μὲν δὴ οἷον καὶ 
ὡς σοφώτερον τε καὶ ἀνδρειότερον ἑαυτοῦ τὸν Πα- 

108 λαμήδην ὁ Ὀδυσσεὺς ἀπέκτεινεν. ἱκανῶς ἐκ τούτου 
διδάσκει ὁ Πρωτεσίλεως. ὅϑεν καὶ τὸν ϑρῆνον τὸν 
παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐπαινεῖ, ὁπότε Εὐριπίδης ἐν Παλα- 
μήδους μέλεσιν 

ἐχάνετε. φησίν, ἐκάνετε τὸν πάνσοφον. ὦ Δαναοί, 
τὰν οὐδέν᾽ ἀλγύνουσαν ἀηδόνα Μουσᾶν 

καὶ τὰ ἐφεξῆς μᾶλλον. ἐν οἷς φησι [καὶ] ὅτι πεισϑέν-- 
τὲς ἀνθρώπῳ δεινῷ καὶ ἀναιδεῖ ταῦτα δράσειαν. 

οι 
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ΠῚ Αἴαντα δὲ τὸν Τελαμῶνος ἐκάλουν οἵ 
᾿Ἄ ᾿ , Βῃ 2 Α -» “9. ᾽δ᾽ ᾿] δὴ 

χαιοὶ μέγαν οὐκ ἀπὸ τοῦ μεγέϑους, οὐδ᾽ ἐπειδὴ 
ς 3 5 5 τ ΕΣ ον μείων ὁ ἕτερος. ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἔπραττε, καὶ ἐποιοῦντο 

αὐτὸν ξύμβολον τοῦ πολέμου ἀγαϑὸν ἐκ πατρῴου 
“᾿ ν Ἁ ΕΣ ΄ 

5 ἔργου" τὸν γὰρ Παομέδοντα τὸν Ἡρακλέα ἀπατή- 
Ξ ς 9, ἘΞ 

σαντα μετῆλϑε ξὺν Ἡρακλεῖ ὁ Τελαμὼν καὶ αὐτῷ 
Ἰλίῳ εἷλεν. ἔχαιρον" μὲν οὖν αὐτῷ καὶ ἀόπλῳ, πελώ- 

φιος γάρ τις ἣν καὶ ὑπὲρ τὴν στρατιὰν πᾶσαν καὶ 
φρόνημα αἴρων εὐήνιόν τε καὶ σῶφρον, ὡπλισμένου 

ιο δὲ ἐξεκρέμαντο μετέωρόν τε βαίνοντος ἐπὶ τοὺς 
Τρῶας καὶ τὴν ἀσπίδα εὐ μεταχειριξομένου τοσαύ-- 1τὸ 

τὴν οὖσαν βλέποντός τε χαροποῖς τοῖς ὀφϑαλμοῖς 

ὑπὸ τὴν χκόρυν. οἷον οὗ λέοντες ἐν ἀναβολῇ τοῦ 119 
-" 2 “- ὁρμῆσαι. τὰς μάχας δὲ πρὸς τοὺς ἀρίστους ἐποιεῖτο 

ι5 Μυκίους μὲν καὶ Μυσοὺς καὶ Παίονας ἀριϑμοῦ φά- 
σκων ἕνεκα ἐς Τροίαν ἥκειν. τοὺς δὲ τούτων ἡγε- 

3 ’ ς 

μόνας ἀξιομάχους τε ἡγούμενος καὶ οἵους ἀποκτεί- 
ναντι μὲν ὄνομα δοῦναι. τρωϑέντι δὲ οὐκ ἄδοξον 
τραῦμα. πολέμιόν τε ἑλὼν ἀπείχετο τῶν ὅπλων᾽ τὸ 

99 μὲν γὰρ ἀποκτείνειν ἀνδρὸς εἶναι, τὸ δὲ σκυλεύειν 
- ’ ξ 

λωποδύτου μᾶλλον. ἀκόλαστον δὲ οὐδὲν οὐδὲ ὑβρι- 
᾿ ΕῚ ͵ὔ κι} 4, ᾽ ΕῚ ’ »" 

στικὸν ἐφϑέγξατο ἂν οὐδεὶς ἐν ἐπηκόῳ τοῦ Αἴαντος. 
23.«.λ ἐ ΄ ϑ Ἁ Ἁ 3 ΄ ᾽ Α " 

οὐδὲ ὁπόσοις ἦν διαφορὰ πρὸς ἀλλήλους, ἀλλα καὶ 
» » π 

ϑάκων ὑπανίσταντο αὐτῷ καὶ ὁδῶν ὑπεξίσταντο 
3 δ Ἀ ΄ 3 Ἁ Α Γ - 2 ᾿΄ 

οοῦχ οἱ πολλοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ οὗ τῆς εὐδοκίμου 
μοίρας. πρὸς δὲ ᾿Δχιλλέα φιλία ἣν αὐτῷ καὶ βα- 

’ 9 [4 τ “ »» ᾽ ΄ 

σκαίνειν ἀλλήλοις οὔτε ἔβουλοντο οὔτε ἐπεφύκεσαν, 
4 Υ ἐπ , οὖ Α Ρ] , Ἁ 

τάς τε λύπας. ὁπόσαι περὶ τὸν ᾿Δχιλλέα, εἰ καὶ μὴ 

μικρῶν ἕνεκεν ἐγίγνοντο, πάσας ἐπράυνε τὰς μὲν 
κι) - τὰ 

80 ὡς ἂν ξυναλγῶν τις. τὰς δ᾽ οἷον ἐπιπλήττων, καϑη- 
ε - 

11. μένων τε ὁμοῦ καὶ βαδιξόντων ἐπεστρέφετο ἡ Ἑλλὰς 
ΕῚ » δ - “ «ὦ ’ “ ΕῚ “κα 

ἐς ἀνδρε ορῶσα. οἵω μετὰ Ηρακλεα οὕπω ἕγενε-: 
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σϑῆν. τὸν μέν γε Αἴαντα καὶ τρόφιμον τοῦ Ἧρα- 
τὸ κλέους εἶναι ἔφασαν καὶ βρέφος ὄντα ἐνειλ ἡϑῆναι 

ἑ 
᾿ 

τῇ λεοντῇ τοῦ ἥρωος. ὅτε ἀνασχὼν αὐτὸν τῷ Διὶ 

ἀνάλωτον τει γενέσϑαι κατὰ τὴν δορὰν τοῦ λέοντος, 

ἀετός τε εὐξαμένῳ ἀφίκετο φέρων ἐκ Διὸς τῷ μὲν 
παιδὶ ὄνομα. ταῖς δὲ εὐχαῖς νεῦμα. δῆλόν τε ἦν 

᾿ χαὶ ἁπλῶς βλέψαντι μὴ ἀϑεεὶ φῦναι διά τε τὴν ὥραν 
διά τε τὴν ῥώμην τοῦ εἴδους. ὅϑεν ὁ Πρωτεσίλεως 
ἄγαλμα. πολέμου καλεῖ αὐτόν. ἐμοῦ δὃὲ εἰπόντος 
»καὶ μὴν πππΠ 0 ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως ὁ μέγας 
οὗτος καὶ ϑεῖος“" »»εὐ Κύκλωπες" ἔφη »Ἐἐγεγόνεισαν 

᾿χαὶ ἀληϑὴς ἦν ὁ περὶ αὐτῶν μῦϑος, μᾶλλον ἂν τῷ 
᾿ Ξ 5: ς 

Πολυφήμῳ διεπάλαισεν Ὀδυσσεὺς ἢ τῷ 4Ἅἴαντι." 
ἤκουσα τοῦ Πρωτεσίλεω, ξένε, κἀκεῖνα περὶ τοῦ 

Ὰ. - “- » ΄ 

20 ἥρω τούτου, ὡς ἄρ᾽ ἐκόμα ποταμῷ ᾿Ιλισσῷ τῷ ᾿4ϑη- 
κ μ , "ἐν 2 3 ΄ 3 Ζ ᾿ ᾿- " γνήσι καὶ ἡγάπων αὐτὸν οἱ ἐν Τροία ᾿4ϑηναῖοι καὶ 

ς ς » » " ΄ , ἡγεμόνα ἡγοῦντο καὶ ὃ τι εἴποι, ἔπραττον ἠττίκιξέ 
τε, ἅτε, οἶμαι, Σαλαμῖνα οἰκῶν, ἣν ̓ 4ϑηναῖοι δῆμον 

» “- ᾽ πεποίηνται, παῖδά τε αὐτῷ γενόμενον. ὃν Εὐρυ- 
3 ΄ “ σάκην οἵ ᾿Δχαιοὶ ἐκάλουν. τήν τε ἄλλην ἔτρεφε 9. 

τροφὴν. ἣν ᾿4ϑηναῖοι ἐπαινοῦσι καὶ ὅτε ᾿ἀϑήνησιν 
οἵ παῖδες ἐν μηνὴ ἀνϑεστηριῶνι στεφανοῦνται τῶν 

 ἀνϑέων τρίτῳ ἀπὸ γενεᾶς ἔτει. κρατῆράς τε τοὺς 
14 ἐκεῖθεν ἐστήσατο χαὶ εὐσσενς ὅσα ᾿Αϑηναίοις ἐν 

νόμῳ, μεμνῆσϑαι δὲ καὶ αὐτὸν ἔφασκε τουτωνὶ : 

τῶν Διονυσίων κατὰ Θησέα. ὁ δὲ τοῦ ϑανάτου 
λόγος, ὃν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀποσφαγεὶς ἀπέϑανεν, ἀληϑὴς 
μέν, ἐλεεινὸς δὲ καὶ Ὀδυσσεῖ τάχα, τά τε ἐν Διδου 

μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῴδ᾽ ἐπ᾿ ἀέϑλῳ᾽ 
τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ᾽ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν 

ἐχεῖ μὲν οὔ φησιν εἰρῆσϑαι τῷ Ὀδυσσεῖ, μὴ γὰρ 

χκαταβῆναι αὐτὸν ξῶντα, πάντως δὲ εἰρῆσϑαί που. 

τῷ 

τῷ ϑι 

9υ 

[Ὁ 
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πιϑανὸν γὰρ που παϑεῖν τι καὶ τὸν Ὀδυσσέα καὶ 
9 } δ 9 Δ᾽ , 3η;» “ 3 Ἁ 

ἀπεύξασϑαι τὴν ἑαυτοῦ νίκην ἐλέῳ τοιοῦδε ἀνδρὸς 
δ. Ὁ 9 στο ΤΟ Ά ΄ ᾽ ν ὁ Ἐπ τα » 
ἐπ᾿ αὐτῇ ἀποθανόντος. ἐπαινῶν δὲ ο Πρωτεσίλεως 

τοῦ Ὁμήρου ταῦτα πολὺ μᾶλλον ἐπαινεῖ τὸ ἐπ᾽ 

5 αὐτῷ ἔπος, ἐν ὧ φησι 
παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν 

καὶ γὰρ τῶν ᾿ἀχαιῶν ἀφεῖλε τὴν ἄδικον κρίσιν καὶ 

δικαστὸς ἐκάϑισεν, οὖς εἰκὸς ἣν καταψηφίσασθαι 

τοῦ Αἴαντος. συγγενὲς γὰρ φόβῳ μῖσος. μανέντα 131 
Ν ΑΝ » " ΄ Ἧ 1 δὲ αὐτὸν οἵ μὲν Τρῶες ἔδεισαν πλείω ἢ εἰώϑεσαν, 

915 90 

-.-Φ 
ι 
Η] 

. ᾿ - ᾿ .“͵΄ ; κ » 

“μὴ προσβαλὼν τῷ τείχει ῥδήξῃ αὐτὸ. καὶ ηὔχοντο 
Ποσειδῶνί τε καὶ ᾿Δπόλλωνι., ἐπειδὴ ἐς τὸ τεῖχος 
ἐθήτευσαν., προβεβλῆσϑαι τῶν περγάμων τοῦ ἄστεος 
καὶ σχεῖν τὸν Αἴαντα, εἰ τῶν ἐπάλξεων ἅπτοιτο, οἵ 116 
δὲ Ἕλληνες οὐκ ἐπαύοντο ἀγαπῶντες αὐτόν, ἀλλὰ 

πένϑος τε τὴν τοῦ Αἴαντος μανίαν ἐποιοῦντο καὶ τὰ 
» - "»" Ἵ ΄ 

μαντεῖα δὲ ἱκέτευον χρῆσαι, πῶς ἂν μεταβάλοιτο καὶ 
3 - " 2 " Ν..2 ΄ 5 " . 
ἐς νοῦν ἔλϑοι. ἐπεὶ δὲ ἀποϑανοντα εἰδον καὶ περὺ 

“Ἁ ’΄ , 3 

τῷ ξίφει κείμενον, ὥμωξαν μὲν οὕτως ἀϑρόον, ὡς 
3 Γ -» 5 ΄, , 3 

ἀνήκοοι γενέσϑαι μηδὲ τῷ Ἰλίῳ, προὔϑεντο δὲ 4ϑη- 
ναῖοι τὸ σῶμα καὶ Μενεσϑεὺς ἐπ᾽ αὐτῷ λόγον ἦγό- 

ε 

ρξευσεν. ᾧ νομίζουσι τιμᾶν ᾿ἀϑήνησι τοὺς ἐκ τῶν 
πολεμίων τελευτῶντας. ἔργον ἐνταῦϑα εὐδόκιμον 

τοῦ Ὀδυσσέως ὁ Πρωτεσίλεως οἶδε᾽ προκειμένῳ γὰρ 
-" “ τῶ ΠῚ ᾿ -Ὕ } ἊΕ Α , 

τῷ 41αντιτὰ ὅπλα ἐπενεγκὼν τοῦ ἀχιλλέως καὶ δακρυ -- 

σας. ϑάπτου τοι“ ἔφη ..ἐν οἷς ἠγάπησας καὶ τὴν νίκην 
2 “ ᾿ » 

τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔχε μηδὲν ἐς μῆνιν βαλόμενος.“ ἐπαι- 
, Ἁ ἘἀΡῚ »" ἀμ ’ ἌΣ Ὁ ν . ὃ 

νούντων δὲτῶν 4χαιῶντον Οδυσσέα ἐπῃνει μὲν καὶ ὁ 
Τεῦκρος. τὰ δὲ ὅπλα παρῃτεῖτο, μὴ γὰρ ὅσια εἶναι ἐν- 

, ; » ΄ πὸ ο, ΓΙ 
τάφια τὰ τοῦ ϑανάτου αἴτια. ἔϑαψαν δὲ αὐτὸν κατα- 
ϑέμενοι ἐς τὴν γὴν τὸ σῶμα ἐξηγουμένου Κάλχαντος, 

ς 3 ἰχὰ ’ Ἁ 3, 

ὡς οὐχ οσιοι πυρὶ ϑάπτεσϑαι οἷ ἑαυτοὺς ἀποκτείναντες. 
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8. Τὸν δὲ Τεῦκρον νέον μὲν ἡγοῦ, μέγεϑος δὲ 

καὶ εἶδος καὶ ῥώμην ἐν τοῖς μέσοις τῶν ̓ Αχαιῶν ἔχειν. 

Φ. Τὰ δὲ τῶν Τρώων γιγνώσκει ὁ Πρωτεσίλ δῶρ. 4 

ἀμπελουργέ, ἢ οὐκ ἀξιοῖ μνημονεύειν αὐτῶν. ὡς μὴ 

ἄξιοι σπουδῆς φαίνοιντο; 5 

τα ῦκ ἔστι, ξένε. τὸ τοῦ Πρωτεσίλεω τοιοῦ- 

τον, ἄπεστι γὰρ αὐτοῦ φϑόνος. ἀπαγγέλλει δὲ δὴ καὶ 

τὰ τῶν Τρώων ἐσπουδακυίᾳ τῇ γνώμῃ. φησὶ γὰρ 

κἀκείνους πολὺν πεποιῆσϑαι λόγον ἀρετῆς. δίειμι 

δέ σοι πρὸ τοῦ ᾿Δχιλλείου λόγου ταῦτα, εἰ γὰρ μετ᾽ τὺ 

ἐκεῖνον λέγοιτο, οὐ ϑαυμαστὰ εἶναι δόξει. 

22 Ἐπαινῶν τοίνυν τὸν κτορα ὁ Πρωτεσίλεως ΧΙΡ 

ἐπαίνεῖ καὶ τὸν Ὁμήρου ἐπ᾿ αὐτῷ λόγον᾽ ἄριστα γὰρ 

τὸν Ὅμηρον τάς τε ἡνιοχήσεις αὐτοῦ διελθεῖν καὶ 

τὰς μάχας χαὶ τὰς βουλὰς καὶ τὸ μὴ ἐπ᾿ ἄλλῳ. ἀλλ᾽ τ 

ἐπ᾿ αὐτῷ εἶναι τὴν Τροίαν. καὶ ὁπόσα δὲ κομπάαζξει 

80 ἕν τῇ τοῦ Ὁμήρου ποιήσει ὁ Ἕκτωρ ἀπειλῶν τς 

᾿ἡχαιοῖς, τὸ ἐπὶ τὰς ναῦς πῦρ, πάνυ φησὶν ἐοικέναι 

τῇ φορᾷ τοῦ ἥρω, πολλὰ γὰρ τοιαῦτα λέγειν αὐτὸν 

ἐν ταῖς μάχαις, ἐκπληκτικώτατα ὃὲ ἀνθρώπων βλέψαι 30 

καὶ φϑέγξασϑαι μέγα. εἶναι δὲ τοῦ μὲν Τελαμωνίου 

μείω, κακίω δὲ οὐδὲν τὰς μάχας, ἐν αἷς ἐνδείκνυ-- 

σϑαί τι αὐτὸν καὶ τῆς τοῦ ᾿ἡχιλλέως ϑερμότητος. 

διεβέβλητο δὲ πρὸς τὸν Πάριν ὡς δειλὸν καὶ ἥττω 

τοῦ κοσμεῖσθαι" τό τοι κομᾶν καίτοι σπουδαξόμενον 85 

βασιλεῦσί τε καὶ βασιλέων παισὶν ἀνάξιον ἑαυτοῦ 

δι’ ἐκεῖνον ἡγεῖτο. τὰ δὲ ὦτα κατεαγωὼς ἦν οὐχ ὑπὸ 

πάλης. τουτὶ γάρ, ὡς ἔφην. οὔτ᾽ αὐτὸς ἐγίγνωσκεν 

οὔϑ᾽ οἵ βάρβαροι, ἀλλὰ ταύροις ἀντήριξε καὶ τὸ 

συμπλέχεσϑαι. τοῖς ϑηρίοις τούτοις πολεμικὸν ἡγεῖτο᾽ 80 

παλαίοντος μὲν γὰφ καὶ ταῦτα ἣν, ὁ δὲ τοῦτο μὲν 

᾿ς ἤγνόει πράττων, τὸ δὲ ὑφίστασϑαι μυκωμένους καὶ 
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«᾿ 

» β - , 3 , ϑαρσεῖν τὰς αἰχμὰς τῶν κεράτων καὶ ἀπαυχενίσαι 
ταῦρον καὶ τρωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ μὴ ἀπειπεῖν ὑπὲρ 
μελέτης τῶν πολεμικῶν ἤσκει. τὸ μὲν δὴ ἄγαλμα τὸ 
2 9 ,᾿, ’ Ἁ [χ ᾿ , ’ ς 

ἐν Ιλίῳ νἕον τὸν Βλχτορα και μειρακιώδη φερδι». ὁ 
Ν , Ν Ν ΄ 

» Πρωτεσίλεως δὲ γενέσϑαι μὲν αὐτὸν κἀκείνου ἡδίω 

φησὶ καὶ μείζω, ἀποϑανεῖν δὲ τριακοντούτην ἴσως. 
οὐ μὴν φεύγοντα ἢ παρεικότα τὰς χεῖρας, ταυτὶ γὰρ 

τι 4᾽ οὐδε δ Ῥὰν »ς , 2 ᾿ 
συκχοφαντεῖσϑαι τὸν “Εχτορα ὑπὸ τοῦ Ὁμήρου. ἄλλα 

καρτερῶς ἀγωνισάμενον καὶ μόνον τῶν Τρώων κα- 
Ἐ6 τὸ ταμεέίναντα ἔξω τοῦ τείχους πεσεῖν ὀψὲ τῆς μάχης, 123 

3 ΄ ΝΑ δ -» Ἁ 3 , ωΝ 

ἀποϑανόντα δὲ ἑλχϑῆναι μὲν ἀνηρτημένον του ἀρ- 

ματος. ἀποδοθῆναι δέ, ὡς Ὁμήρῳ εἴρηται. 
ΧΠΙ Αἰνείαν δὲ μάχεσϑαι μὲν τούτου ἧττον. συνέ- 

σει δὲ περιεῖναι τῶν Τρώων. ἀξιοῦσϑαι δὲ τῶν 
9 - δηπ ᾿ Ἀ »" -» 5 , τι Ν 

.. αὐτῶν Ἕκτορι. τὰ δὲ τῶν ϑεῶν εὖ εἰδέναι. α δὴ 
ΕΣ , . -» ΄ ἰν 4 4 Ἁ ς Ἵ 

ἐπέπρωτο αὐτῷ Τροίας ἁλούσης, ἐκπλήττεσϑαι δὲ ὑπ 

οὐδενὸς φόβου, τὸ γὰρ ἔννουν τε καὶ λελογισμένον 
ἐν αὐτοῖς μάλιστα τοῖς φοβεροῖς ἔχειν. ἐκάλουν δὲ 

ρ7 Α Ν Ἁ [χ “- -» ΄ Ἁ Ἁ 

οἱ ᾽Αχαιοὶ τὸν μὲν Ἕκτορα χεῖρα τῶν Τρώων, τὸν δὲ 
΄ “ ΄ 3 » οὺ Αἰνείαν νοῦν. καὶ πλείω παρέχειν αὐτοῖς πράγματα 

Αἰνείαν σωφρονοῦντα ἢ μεμηνότα Ἕκτορα. ἤστην 
δὲ ἰσήλικές τε καὶ ἰσομήκεις. τὸ δὲ εἶδος τοῦ 4ὲ- 

νείου φαιδρὸν μὲν ἧττον ἐφαίνετο, καϑεστηκότι δὲ 
ἐώκει μᾶλλον ἐκόμα τε ἀνεπαχϑῶς, οὐ γὰρ ἤσκει 

ο"τὴν κόμην οὐδὲ ὑπέκειτο αὐτῇ, ἀλλὰ μόνην τὴν 
ἀρετὴν ἐποιεῖτο κόσμημα. σφοδρὸν δὲ οὕτω τι ἔβλε-- 
πεν, ὥστε ἀποχρῶν εἶναί οἵ πρὸς τοὺς ἀτακτοῦντας 
καὶ αὐτὸ τὸ βλέψαι. 

ΧΙ Σαρφπη δόνα δὲ “υκία μὲν ἤνεγκε, Τροία δὲ 184 

50 ἦρεν, ἦν μὲν γὰρ κατὰ τὸν Αἰνείαν τὰς μάχας, ἦγε 
δὲ “υκίους ξύμπαντας καὶ ἀρίστω ἄνδρε Γλαῦκόν 

( ΕῚ ς 

τε καὶ Πάνδαρον. ἣν δὲ αὐτοῖν ὁ μὲν ὁπλιτεύειν 
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εὐδόκιμος. ὁ δὲ Πάνδαρος τὸν ᾿Δπόλλω τὸν Αύκιον 
ἐπιστάντα οἱ μειρακίῳ ἔτι κοινωνῆσαι ἔφη τοῦ το- 

πε» 9 ΄, ω - ΄ 

ξεύειν, καὶ ηὔχετο ἀεὶ τῷ ᾿“πόλλωνι. ὅτε τοῦ τόξου 
ρδ Ὁ Ἂ ρ, " - ΚΠ’: 6 ᾿ 
ἐπὶ μεγάλῳ ἅπτοιτο καὶ πανστρατιᾷ δὲ ὁ ΠἊΟοωτεσί- 

λεῶς ἀπαντήσαί φησι τῷ Σαρπηδόνι τοὺς Τρῶας. 
. ι »ν 2 ’ ον: ᾿ 

πρὸς γὰρ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ τῷ εἴδει ϑείῳ τε καὶ γεν- 
ναΐίῳ ὄντι ἀνήρτητο τοὺς Τρῶας καὶ τῷ λόγῳ τῷ 

το περὶ τοῦ γένους᾽ ἀπὸ “Διὸς μὲν γὰρ Αἰακίδας τε 

Ε 

ἄδεσθαι καὶ Δαρδανίδας καὶ τοὺς Ταντάλου. τὸ δὲ 

αὐτοῦ «Δὸς γεγονέναι μόνῳ τῶν ὑπὲρ Τροίας τε καὶ 
ἐπὶ Τροίαν ἐλθόντων ἐκείνῳ ὑπάρξαι. τουτὶ δὲ καὶ 
τὸν Ἡρακλέα μείζω ποιῆσαι καὶ ϑαυμασιώτερον τοῖς 
ἀνθρώποις. ἀποθανεῖν δέ, ὡς Ὁμήρῳ εἴρηται. καὶ 
εἶναι ἀμφὶ τὰ τετταράκοντα ἔτη καὶ τάφου ἐν “Πυκίᾳ 
τυχεῖν, ἐς ὃν παρέπεμψαν. οὗ Λύκιοι δεικνύντες τὸν 
νεκρὸν τοῖς ἔθνεσι, δι᾿ ὧν ἤγετο. ἐσκεύαστο δὲ 

180 ἀρώμασι καὶ ἐῴκει καϑεύδοντι. ὅϑεν οἵ ποιηταὶ 

πυυψ ψιν ως 
ΝΣ 

ἔεχιννιν 

᾿ 

πομπῷ φασιν αὐτὸν τῷ Ὕπνῳ χρήσασϑαι. 

᾿Α. ἄκουε καὶ τὰ τοῦ ᾿4λεξάνδρου τοῦ Πάριδος. 
εἰ μὴ ἄχϑῃ αὐτῷ σφόδρα. 

Φ. άχϑομαι μὲν. οὐ χεῖρον δὲ ἀκοῦσαι. 
᾿4. Φησὶ τοίνυν τὸν ᾿4λέξανδρον Τρωσὶ μὲν 

ἀπηχϑῆσϑαι πᾶσι. κακὸν δ᾽ οὐκ εἶναι τὰ πολέμια. τὸ 
ὃὲ εἶδος ἥδιστον ἐπίχαρίν τε τὴν φωνὴν καὶ τὸ ἦϑος, 
ἅτε τῇ Πελοποννήσῳ ἐπιμίξαντα, μάχεσϑαι δὲ πάντας 
τρόπους καὶ τὴν ἐπιστήμην. ὁπόση τόξων. μὴ λείπεσϑαι 
τοῦ Πανδάρου. καὶ πλεῦσαι μὲν ἐς τὴν Ελλάδα ἔφηβον. 
ὅτε δὴ ξένον τοῦ Μενέλεω γενέσϑαι αὐτὸν καὶ τὴν 
ς ἘΜ μ: ᾿ » 
Βλένην ἑλεῖν τῷ εἴδει, ἀποϑανεῖν δὲ οὔπω τριακον- 
τούτην. γάνυσϑαι δὲ τῷ ἑαυτοῦ κάλλει καὶ περι- 

’ " ες 3 Θ᾽ , ΝΆ " 
βλέπεσϑαι μὲν ὑφ ἑτέρων. περιβλέπειν δὲ καὶ 

σ΄ "“ 3 9 .] ΄ Ἂς 

ἑαυτόν, ὅϑεν χαριέστατα ὁ ἥρως ἐς αὐτὸν παίζει 

25 

Ρ ὦ 
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- κι ἈΠ. ΄ ᾽ ΣῈ ξ Ρ ζ; 

τοῦτον γὰρ τὸν ταώ, χαίρει δὲ ὁ Πρωτεσίλεως τῇ 
ἄνϑῃ καὶ τῇ ὥρᾳ τοὺ ὄρνιϑος, ἰδών ποτε ὑπερα- 
νεστηκότα καὶ περιβεβλημένον τὰ πτερὰ περιβλέποντά 188 
τε αὐτὰ καὶ καϑαίροντα. ἔστι δ᾽ ἃ καὶ διατιϑέντα, 

5 ἵν, ὥσπερ οἱ τῶν λίϑων ὅρμοι, κεκοσμημένα φαίνοι- 
το; οοἰδου“΄, "Πη »οὐ πρῴην ἐμνημονεύομεν, Παρις 

811 ὁ τοῦ Πριάμου“... ἐμοῦ δὲ ἐρομένου αὐτὸν ..τί ἔοικεν 
- ΄ Ἁ , δ 

ὁ ταὼς τῷ Παριδὲ;" ..τὸ φίλαυτον““ εἶπεν. καὶ γὰρ 
δὴ κἀκεῖνος κοσμου ἕνεκεν περιήϑοει μὲν ξαυτον, 138 

ιτ0 περιεσκόπει δὲ τὰ ὅπλα. δορὰς δὲ παρδάλεων ἐνῆπτο 
τοῖς ὥμοις, αὐχμὸν δὲ προσιξάνειν ταῖς κόμαις οὐδὲ 
ὁπότε μάχοιτο, ἠνείχετο, ἔστιλβε δὲ καὶ τοὺς ὄνυχας 
τῶν χειρῶν. καὶ ὑπόγρυπος ἣν καὶ λευκὸς καὶ τὸ ὄμμα 
ἐγέγραπτο, ἡ δὲ ἑτέρα ὀφρὺς ὑπερῆρε τοῦ ὄμματος. 

ΧΥΙ ὃ ἜἜλενος δὲ καὶ Δηίφοβος καὶ Πολυδάμας 
ξυνέβαινον μὲν ἀλλήλοις τὰς μάχας καὶ ταὐτὸν 
ἐφέφοντο τῆς ῥώμης. εὐδόκιμοι δὲ τὰς ξυμβουλίας 
ἦσαν. ὁ δὲ Ἕλενος καὶ μαντικῆς ἥπτετο ἴσα τῷ 

Καλχαντι. 
ὙΙΙ 30 Περὶ δὲ Εὐφόρβου τοῦ Πάνϑου καὶ ὡς γένοιτο 

τις ἐν Τροίᾳ Εὔφορβος καὶ ἀποϑάνοι ὑπὸ τοῦ Μενέ- 
λεω, τὸν Πυϑαγόρου, οἶμαι, τοῦ Σαμίου λόγον 190 
ἤκουσας ἔλεγε γὰρ δὴ ὁ Πυϑαγόρας Εὔφορβος 
γεγονέναι μεταφῦναί τε Ἴων μὲν ἐκ Τρωός, σοφὸς 

5 δὲ ἐκ πολεμικοῦ, κεκολασμένος δὲ ἐκ τρυφῶντος, 
τήν τε κόμην, ἣν σοφὸς γενόμενος ἐκόσμει τῷ αὐχμῷ, 
χρυσὴν ἐν Τροίᾳ ἐποιεῖτο, ὁπότ᾽ ἣν Εὔφορβος. 
ὁ δὲ Πρωτεσίλεως τὸν Εὔφορβον ἥλικα ἑαυτοῦ ἡγεῖ- 
ται καὶ ἐλεεῖ καὶ ὁμολογεῖ τὸν Πάτροκλον ὑπ᾽ αὐτοῦ 

80. τρωϑέντα παραδοϑῆναι τῷ Ἕκτορι, εἰ δὲ ἐς ἄνδρας 
ἦλθεν, οὐδὲν ἄν φησιν αὐτὸν κακίω νομισϑῆναι 
τοῦ Ἕχτορος. τὴν μέν γε ὥραν αὐτοῦ καὶ τοὺς 



΄ 
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3 ΄ 7 ΕΣ. 5 ’, ᾿ 8... ἢἶ 3 

4χαιούς φησι ϑέλγειν᾽ ἐοικέναι γὰρ αὐτὸν ἀγάλματι. 
ΞΕ, , 

ὁπότε μάλιστα ἑαυτοῦ ὁ ᾿Δπόλλων ἀκερσεχόμης τε 
καὶ ἁβρὸς φαίνοιτο. 

Ταῦτα, ξένε, περὶ τῶν Τρώων δίεισιν ὁ ϑεῖός 
τε χαὶ ἀγαϑὸς ἥρως. λοιπὸν δ᾽ ἡμῖν ἴσως τὸν τοῦ 
᾿Δχιλλέως ἀποτελέσαι λό ᾿ μὴ ἀπείρη: ὴς χιλλέως ἀποτελέσαι λόγον, εἰ μὴ ἀπείρηκας πρὸς 

Ἁ -" 

τὸ μῆκος. 
Φ. Εἰ οἵ τοῦ λωτοῦ παρ᾽ Ὁμήρω φαγόντες. ὦ 

"ἢ [χὴ - ΄ 

ἀμπελουργέ, προϑύμως οὕτως προσέκειντο τῇ πόα, 
36 ὡς ἐκλελῆσϑαι τῶν οἴκοι, μὴ ἀπίστει κἀμὲ προσ- 

τ - ΄ Ἴ, -" - Α ΄ 9. Ἴ 

κεῖσθαι τῷ λόγῳ, καϑαπερ τῷ λωτῷ. καὶ μητ΄ ἂν 
Ως 32 τὰν 2 , 3 , , “ι 
ἕχοντα ἀπελθεῖν ἐνθένδε. ἀπαχϑηναί τὲ μόγις ἂν 

"»" » ΕΣ 5 ἘΣ ΄ 

ἐπὶ τὴν ναῦν καὶ δεϑῆναι δ᾽ αὖ ἐν αὐτῇ κλάοντα 
καὶ ὀλοφυρόμενον ἐπὶ τῷ μὴ ἐμπίπλασϑαι τοῦ λόγου. 

Α , Α ᾿Ὶ Α -Ότ , , ΄σ 

92 καὶ γὰρ μὲ καὶ προς τα τοῦ Ὁμήρου ποιήματα ουτῷ 

διατέϑεικας, ὡς ϑεῖά τε αὐτὰ ἡγούμενον καὶ (οἷα) 
’ τὸ ΄ ’ -" 93 » -. 3 

πέρα ἀνθρώπου δόξαι νῦν ἐκπεπλῆχϑαι μᾶλλον οὐκ 
ἐπὶ τῇ ἐποποιίᾳ μόνον, οὐδ᾽ εἴ τις ἡδονὴ διήκει 

» 3 Ἁ » - 2 ΄ Ξ-- “ ’ - 

σφῶν, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἐπί τε τοῖς ονόμασι τῶν 
ς ἦξ ,Ἶ΄ ,᾿ ς ω 

ἡρώων ἐπί τε τοῖς γένεσι καί, νὴ 4, ὡς ἕκαστος 
3 - ἢ » ᾿Ξ Ἵ πὶ ς κ΄ 

αὐτῶν ἔλαχε τοῦ κτεῖναί τινα ἢ ἀποϑανεῖν ὑφ᾽ ἑτέρου. 
δ ," Ἁ , ΄ ΒΩ "»Ἤ ὅς" 

τὸν μὲν γὰρ Πρωτεσίλεων δαίμονα ἤδη ὄντα οὐδὲν 

οἶμαι ϑαυμαστὸν εἰδέναι ταῦτα, Ὁμήρῳ δὲ πόϑεν 
μὲν Εὔφορβος, πόϑεν δὲ Ἕλενοί τε καὶ Ζηίφοβοι καί, 
νὴ Ζ{΄, ἐκ τῆς ἀντικειμένης στρατιᾶς οἵ πολλοὶ ἄνδρες. 
οὗς ἐν καταλόγῳ φράξει; τὸ γὰρ μὴ ὑποτεϑεῖσϑαι 
ταῦτα τὸν Ὅμηρον, ἀλλὰ γεγονότων τε καὶ ἀληϑινῶν 
ἔργων ἀπαγγελίαν ποιεῖσϑαι μαρτυρεῖ ὁ Πρωτεσί- 
λεως., πλὴν ὀλίγων, ἃ δοκεῖ μᾶλλον ἑκὼν μετασκευά- 
σαι ἐπὶ τῷ ποικίλην τὲ καὶ ἡδίω ἀποφῆναι τὴν ποίη- 
σιν, ὅϑεν τὸ ὑπὸ ἐνίων λεγόμενον, ὡς ᾿Δπόλλων 
αὐτὰ ποιήσας τὸν Ὅμηρον ἐπέγραψε τῇ ποιήσει 

ῬΒΙΙοβίγαίιβ δᾶ. αν ϑθυ. ΓΤ. 13 

σι 
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σφόδρα μοι δοκεῖ ἐρρῶσϑαι᾽ τὸ γὰρ γιγνώσκειν 
ταῦτα ϑεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώπῳ ἔοικεν. 

᾿4. Τὸ μὲν ϑεοὺς ἡγεμόνας εἶναι τοῖς ποιηταῖς,194 
» , ς » 

ξένε, πάσης ὠδῆς., αὐτοί που οὗ ποιηταὶ ὁμολογοῦσιν 
οἱ μὲν τὴν Καλλιόπην, οἱ δὲ πάσας, οἵ δὲ καὶ τὸν 
᾽ ΄ ᾿ - 2 , » ᾽ ψ, Ὁ 
ἀπολλω πρὸς ταῖς ἐννεα παρατυχεῖν αὐποιήμῤμοι Ψῷ 

λόγῳ, τὰ δὲ Ὁμήρου ταῦτα οὐκ ἀϑεεὶ μὲν εἴρηται, 

οὐ μὴν ᾿“πόλλωνί γῈ αὐτῷ ἢ Μούσαις αὐταῖς ἤσται. 

γέγονε γάρ, ξένε, γέγονε ποιητὴς Ὅμηρος καὶ ἤδεν, 121 

ὡς μέν φασιν ἕτεροι μετὰ τέτταρα καὶ εἴκοσιν ἔτη 
τῶν Τρωικῶν, οἱ δὲ μετὰ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι πρὸς ταῖς 
ἑχατόν, ὅτε τὴν ἀποικίαν οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐς ᾿Ιωνίαν 
ἔστειλαν, οἱ δὲ ἕξήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη γεγονέναι 
μετὰ τὴν Τροίαν ἐπὶ Ὅμηρόν τέ φασι καὶ Ἡσίοδον, 
ὅτε δὴ σαι ἄμφω ἐν Χαλκίδι τὸν μὲν τὰ ἕπτὰ ἔπη 
τὰ περὶ τοῖν Αἰάντοιν καὶ ὡς αἵ φάλαγγες αὐτοῖς 
ἀραρυῖαΐ τε ἦσαν καὶ καρτεραί, τὸν δὲ τὰ πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν τὸν ἑαυτοῦ Πέρσην, ἐν οἷς αὐτὸν ἔργων τε 
ἐκέλευσεν ἅπτεσϑαι καὶ γεωργίᾳ προσκεῖσϑαι, ὡς μὴ 
δέοιτο ἑτέρων, μηδὲ πεινῴη. καὶ ἀληϑέστερα. ξένε, 

περὶ τῶν Ὁμήρου χρόνων ταῦτα, ξυντέϑεται. γὰρ 

αὐτοῖς ὁ Πρωτεσίλεως. δύο γοῦν ποιητῶν ὕμνον 
ποτὲ εἰπόντων ἐς αὐτὸν ἐνταυϑοῖ καὶ ἀπελϑόντων 

ἤρετό μὲ ὁ ἥρως ἀφικόμενος, ὅτῳ αὐτῶν ψηφιξοέμην, 196 
ἐμοῦ δὲ τὸν φαυλότερον ἐπαινέσαντος, καὶ γὰρ 
μᾶλλον ἔτυχέ μὲ ἡρηκώς, γελάσας ὁ Πρωτεσίλεως 
καὶ Πανίδης “, εἶπεν. ἀμπελουργέ, ταὐτόν σοι 
πέπονθεν᾽ Χαλκίδος γὰρ τῆς ἐπ᾿ Εὐρίπῳ βασιλεὺς 
ὧν ἐκεῖνος Ἡσιόδω κατὰ Ὁμήρου ἐψηφέσατο καὶ 
ταῦτα τὸ γένειον μεῖξον ἔχων ἢ σύ.“ γέγονε μὲν 
δή, ξένε. ποιητὴς Ὅμηρος καὶ τὰ ποιήματα ἀνϑρώ- 
που ταῦτα καὶ τὰ ὀνόματα ἤδει καὶ τὰ ἔργα ξυνελέ- 
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Ἁ 3 » , .] [} Ξ5 9 «ὦ 

ξατο μὲν ἔκ τῶν πόλεων. ἂς ἕκαστοι ἡγον. ἐπῆλϑε 
Η κ ᾿ τὶ, ὁ ΄ . , - ΞΞ 

μὲν γὰρ [περὶ] τὴν Ἑλλάδα μετὰ χρόνον τῶν Τρωικῶν 
η τ ατῷ " οὔπω ἱχανὸν ἐξαμαυρῶσαι τὰ ἐν τῇ Τροίᾳ. ἔμαϑε 

δὲ αὐτὰ καὶ τρόπον ἕτερον δαιμόνιόν τε καὶ σοφίας 
πρόσω᾽ ἐς ᾿Ιϑάκην γάρ ποτὲ τὸν Ὅμηουν πλεῦσαί 
φασιν ἀκούσαντα. ὡς πέπνυται ἔτι ἡ ψυχὴ τοῦ 
Ὀδυσσέως καὶ ψυχαγωγίᾳ ἐπ᾿ αὐτὸν χρήσασϑαι, 
ἐπεὶ δὲ ἀνελϑεῖν τὸν Ὀδυσσέα. ὁ μὲν ἠρώτα αὐτὸν 

128 τὰ ἐν Ἰλίῳ, ὁ δὲ εἰδέναι μὲν πάντα ἔλεγε καὶ με- 

μνῆσϑαι αὐτῶν, εἰπεῖν δ᾽ ἂν οὐδὲν ὧν οἷδεν. εἰ μὴ 
μισϑὸς αὐτῷ παρ᾽ Ὁμήρου γένοιτο εὐφημίαι τὲ ἐν 

τῇ ποιήσεν καὶ ὕμνος ἐπὶ σοφίᾳ τὲ καὶ ἀνδρεία. 
΄ «Ὁ ΄ -" “ ’ 

ὁμολογήσαντος δὲ τοῦ Ὁμήρου ταῦτα καὶ ὅ τι δύ- 
ναιτο, χαριεῖσϑαι αὐτῷ ἐν τῇ ποιήσει φήσαντος, 

, ΠῚ ᾿ ’ ᾿ ὕ ς 
διήει Ὀδυσσεὺς πάντα ξὺν ἀληϑείᾳ τε καὶ ὡς ἐγέ- 
νετο, ἥκιστα γὰρ πρὸς αἵματι καὶ βόϑροις αἱ ψυχαὶ 

195 ψεύδονται. ἀπιόντος δὲ ἤδη τοῦ Ὁμήρου βοήσας ὁ 

"π 

3 ΄ “ ὔ - ΑΨ. 

Ὀδυσσεὺς .. Παλαμήδης με΄ ἔφη ..δίκας ἀπαιτεῖ τοῦ 
ἑαυτοῦ φόνου καὶ οἶδα ἀδικῶν καὶ πάντως μὲν πεί- 
σομαί τι, οὗ γὰρ ϑεμιστεύοντες ἐνταῦϑα δεινοί, 
Ὅμηρε, καὶ τὰ ἐκ Ποινῶν ἐγγύς, εἰ δὲ τοῖς ἄνω 

 ἀνϑρώποις μὴ δόξω εἰργάσϑαι τὸν Παλαμήδην ταῦ- 
τα, ἧττόν μὲ ἀπολεῖ τὰ ἐνταῦϑα᾽ μὴ δὴ ἄγε τὸν 
Παλαμήδην ἐς Ἴλιον, μηδὲ στρατιώτῃ χρῶ, μηδέ, 
ὅτι σοφὸς ἢν, εἴπῃς. ἐροῦσι μὲν γὰρ ἕτεροι ποηταί, 
πιϑανὰ δὲ οὐ δόξει μὴ σοὶ εἰρημένα“. αὕτη, ἕένε, 
δὶ, , ν᾿ ’ ΄ ἢ [τ 

ἢ Ὀδυσσέως τε καὶ Ὁμήρου ξυνουσία. καὶ οὕτως 
Ὅμηρος τὰ ἀληϑῆ μὲν ἔμαϑε, μετεκόσμησε δὲ πολλὰ 
ἐς τὸ συμφέρον τοῦ λόγου, ὃν ὑπέϑετο. 

Φ. Πατρίδα δὲ Ὁμήρου, ὦ ἀμπελουργέ, καὶ 
τίνων ἐγένετο, ἤρου ποτὲ τὸν Πρωτεσίλεων ; 

.4. Καὶ πολλάκις. ξένε. 
1355 

[ 

"» 0 

»» [9] 
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Φ. Ὁ δὲ τί; 

᾿Α. Φησὶ μὲν εἰδέναι, Ὁμήρου δὲ παραλιπόν-- 30. 
τος αὐτά. ἵνα αἷ σπουδαῖαι τῶν πόλεων πολίτην 
αὐτὸν σφῶν αὐτῶν ποιοῖντο, ἴσως δὲ καὶ 8ε- 
σμοῦ Μοιρῶν ἐπὶ Ὁμήρῳ ὄντος, ἄπολιν αὐτὸν δο- 
κεῖν. οὔτ᾽ ἂν ταῖς Μοίραις οὔτ᾽ ἂν ταῖς Μούσαις 
φίλα γε ἔφη [αὐτὸν] πράττειν. εἰ τοῦτ᾽ ἐκφέροι 
περιεστηκὸς λοιπὸν ἐς ἔπαινον τῷ Ὁμήρῳ. προστί- 
ϑενται μὲν γὰρ αὐτῷ πᾶσαι μὲν πόλεις, πάντα δὲ 13 

10 ἔϑνη, καὶ δικάσαιντο δ᾽ ἂν περὶ αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλας 
ἐγγράφουσαι τῷ Ὁμήρῳ ἑαυτὰς οἷον πολί ἔτῃ. τοῦ δὲ 

μηδ᾽ ἂν τοῦτον σιωπῆσαι τὸν λόγον πρὸς σέ, ὦ 
Φοῖνιξ, μηδ᾽ ἂν κρύψαι. εἴπερ ἐγίγνωσκον αὐτόν. 
τεχμήριά σοι ἔστω, ἃ εἴρηκα. ἀφϑόνως γὰρ οἶμαι 

16 διεληλυϑέναι σοι, ὁπόσα οἶδα. 
Φ. Πιστεύω, ἀμπελουργέ. καὶ ἑἕπώμεθϑα τῷ 

λόγῳ, δι΄ ὃν σιωπᾶται ταῦτα. τὸν δὲ ᾿Δχιλλέα 
ὥρα σοι ἀναφαίνειν, εἰ μὴ καὶ ἡμᾶς ἐκπλήξει, ὥσπερ 

ΙΧ,1 τοὺς Τρῶας. ὅτε ἔλαμψεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς τάφρου. 
30 ᾿4. Μὴ δέδιϑι τὸν ᾿Αχιλλέα, ὦ ξένε. παιδὶ 
γὰρ ἐντεύξῃ αὐτῷ παρὰ τὴν πρώτην τοῦ λόγου. 

Φ. Μεγάλα δώσεις διεξελθὼν αὐτὸν ἐκ νηπίου" 
μετὰ ταῦτα γὰρ ὁπλιξομένῳ που ἐντευξόμεϑα καὶ 
μαχομένω. 

᾽4. Οὕτως ἔσται καὶ πάντα φήσεις τὰ ᾿4χιλλέως 30 
εἰδέναι. ἤκουσα δὲ περὶ αὐτοῦ τοιαῦτα᾽ Πηλεῖ φά- 
σμα ἐφοίτα ϑαλαττίας δαίμονος καὶ ἐρῶσα αὐτοῦ. 
οἶμαι. ἡ δαίμων ξυνὴν τῷ Πηλεῖ ἐν Πηλίῳ., αἰδοῖ 
τοῦ ὁμίλου οὔπω τὰ ἑαυτῆς λέγουσα. οὐδὲ ὁπόϑεν 

80 ἤκοι᾽ γαλήνης δὲ ἐπεχούσης τὴν ϑάλατταν ἡ μὲν 
ἔτυχεν ἐπὶ δελφίνων τε καὶ ἱπποχάμπων ἀϑύρουσα. 
ὁ δὲ ἐκ περιωπῆς τοῦ Πηλίου ὁρῶν ταῦτα ξυνῆκε 

σι 

τ οι 
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τῆς ϑεοῦ καὶ ἔδεισεν ἥκουσαν᾽ ἡ δὲ ἐς ϑάρσος ἦγε 
τὸν Πηλέα Ἠοῦς τὲ μνημονεύουσα. ὡς Τιϑωνοῦ 
ἦρα, καὶ ᾿Δφροδίτης. ὡς ἥττητο τοῦ ᾿Αγχίσου. καὶ 

80 Σελήνης, ὡς Ἐνδυμίωνι ἐπεφοίτα καϑεύδοντι. ..ἐγὼ 
δέ σοι καὶ παῖδα“ εἶπεν ..«ὦ Πηλεῦ. δώσω κρείττω 5 
ἀνθρώπου“ ἐπεὶ δὲ ὁ ̓ Δχιλλεὺς ἐγένετο. ποιοῦνται 
αὐτοῦ τροφέα τὸν Χείρωνα. ὃ δὲ ἔτρεφεν αὐτὸν 
κηρίοις τε καὶ μυελοῖς νεβρῶν ἐς ἡλικίαν τε ἥκοντα. 
ἐν ἧ οἱ παῖδες ἁμαξίδων καὶ ἀστραγάλων δέονται, 
εἶργε μὲν οὐδὲ τῶν τοιούτων, ἀκοντίοις δὲ εἴϑιζε 1ὸ 
καὶ παλτοῖς καὶ δρόμοις, ἦν δὲ αὐτῷ καὶ μελία 
αἱκρὰ τετμημένη ὑπὸ τοῦ Χείρωνος καὶ ἐῴκει ψελ- 
λιξομένῳ ἐς τὰ πολεμικά. ἐφήβου δὲ ἁπτόμενος 

04. ἀκτῖνα μὲν ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔπεμπεν; ὑπερφυὴς 
δὲ τὸ σῶμα ἐφαίνετο, αὐξηϑείς τε ϑᾷον ἢ τὰ πρὸς τὉ 
ταῖς πηγαῖς δένδρα πολὺς μὲν ἐν συμποσίοις ἤδετο. 
πολὺς δὲ ἐν σπουδαῖς. ἐπεὶ δὲ ϑυμοῦ ἥττων ἐφαί- 
νετο. μουσικὴν αὐτὸν ὁ Χείρων ἐδιδάξατο, μουσικὴ 
γὰρ ἱκανὴ πραύνειν τὸ ἕτοιμόν τε καὶ ἀνεστηκὸς 
τῆς γνώμης. ὁ δὲ οὐδενὶ πόνῳ τάς τε ἁρμονίας ἐξέ- 30 

μαϑὲ καὶ πρὸς λύραν ἧἦσεν. ἦδε ὃὲ τοὺς ἀρχαίους 
ἥλικας τὸν Ὑάκινθον καὶ τὸν Νάρκισσον καὶ εἴ τι 
᾿ἀδώνιδος. προσφάτων δὲ ὄντων τῶν περὶ Ὕλλα τε 

καὶ ᾿Αβδήρῳ ϑρήνων. ἐπειδὴ ἄμφω ἐφήβω ὄντε ὁ 
μὲν ἐς πηγὴν ὥχετο ἀφανισϑείς. τὸν δὲ αἵ τοῦ 
Ζιομήδους ἵπποι ἐδαίσαντο. οὐκ ἀδακρυτὶ ταῦτα 
ἥδεν. ἤκουσα δὲ κἀκεῖνα, ϑύειν μὲν αὐτὸν τῇ Καλ- 3839 
λιόπῃ μουσικὴν αἰτοῦντα καὶ τὸ ἐν ποιήσει κράτος. 
τὴν ϑεὸν δὲ ἐπιστῆναι καϑεύδοντι καὶ .«ὦ παῖ“, 
φάναι «μουσικῆς μὲν καὶ ποιητικῆς δίδωμέ σοι τὸ 30 
ἀποχρῶν. ὡς ἡδίους μὲν τὰς δαῖτας ἐργάξοιο, κοιμέ- 
ξοις δὲ τὰς λύπας. ἐπειδὴ δὲ ἐμοί τε καὶ ᾿4ϑηνᾷ 

τὸ οι 

τῷ 
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δοχεῖ πολεμικὸν εἶναί σε καὶ δεινὸν ἐν στρατοπέ- 
δοις, Μοῖραί τε οὕτω κελεύουσι, σὺ μὲν ἐκεῖνα 131 
γυμνάξου κἀκείνων ἔρα᾽ ποιητὴς δὲ ἔσται χρόνοις 
ὕστερον. ὃν ἐγὼ ἀνήσω τὰ σὰ ἔργα ὑμνεῖν. ταυτὶ 300 

-» ς ’ 

5 δ μὲν αὐτῷ περὶ Ομήρου ἐχρήσϑη. μειράκιον δὲ γε- 
΄ “ ’ὕ 3 ΄, 

νόμενος οὐχ. ὥσπερ οἵ πολλοί φασιν, ἀπόϑετος ἐν 

Σκύρῳ ἐτρέφετο, τοῦτο δὴ τὸ ἐν ταῖς παρϑένοις᾽ 
ἤ "Ἢ -" Ὥ 

οὔτε γὰρ τὸν Πηλέα εἰκὸς ἄριστον τῶν ἡρώων γε- 
νόμενον ὑπεκπέμψαι ποι τὸν υἱὸν πολέμους τε καὶ 

10 χινδύνους ἀποδράντα καὶ ταῦτα τοῦ Τελαμῶνος 
3 - Ἁ " οάώο, μ᾿: 3 Α - , 

ἐξορμῶντος τὸν Αἴαντα, οὐτ ἂν Ἅχιλλευς ἡνεσχετο 

ἐς γυναικωνῖτιν ἐσβεβλῆσϑαι παρεὶς ἑτέροις τὸ ϑαυ- 
μάξεσϑαί τε καὶ εὐδοκιμεῖν ἐν Τροίᾳ. τὸ γὰρ φιλό- 
τιμον πλεῖστον δὴ καὶ ἐν αὐτῷ ἢν. 

’ Ξῇ ᾿ ε 1 Φ. Τί οὖν δὴ ὁ Πρωτεσίλεως, ἀμπελουργέ, 
περὶ τούτων οἶδεν; 

4. Πιϑανώτερα. ξένε, καὶ ἀληϑέστερα᾽ φησὶ 
Ἁ ’ 5. 2 ἂν , ἐρενῃς “ἄς ἀπ Ὁ ΑΡΟΗΡ 

γὰρ Θησέα ἐξ Αϑηνῶν φεύγοντα ἐπὶ τῇ ἀρᾷ τῇ ἐς 
ν ΜΙ 3 Σ δ τὰ ΄ ᾽ ΄ 

τὸν υἱὸν ἀποθανεῖν ὑπὸ “υχομήδους ἐν Σκυρῷῳ. 
"» ᾿ , » 3 ’ Α Ἁ - 

0 Θησεῖ δὲ ξένον ὄντα τὸν Πηλέα καὶ κοινῶνον τοῦ 
᾽, 2 Δ, Ν 3 - 

Καλυδωνίου ἔργου στεῖλαι τὸν ᾿4χιλλέα ἐς τὴν Σικῦ- 
ρον τιμωρὸν τῷ Θησεῖ, τὸν δὲ ἐκπλεύσαντα ὁμοῦ 
τῷ Φοίνικι μόνα ὑπὸ γήρως τὰ ξυμβουλευτικὰ εἰδότι 
κατασεῖσαι τὴν Σκῦρον ἐκ προσβολῆς μετέωρον 

96 οὖσαν καὶ ἀνῳκισμένην ἐπ᾿ ὄχϑου πετραίου, τὸν 
, Ὶ “ , 2 -“ 2 

“Δυκομήδην δὲ σχεῖν μέν. οὐ μὴν ἀποκτεῖναι, ἀλλ᾽ 
δος ον , δ “ἤ δ -» ᾿ ΄ 
ἐρέσϑαι. τί παϑῶν ἄνδρα ἑαυτοῦ βελτίω φευγοντα 
3 , Γ Ἀ [χ7 “5 σειν ἘΝ - 
ἀπέκτεινεν, εἰπόντα δὲ ..0τι ἐπ΄ ἀδίκοις, ὦ Αχιλλεῦ, 
ἥκοντα καὶ πειρῶντα τὴν ἀρχὴν τὴν ἐμήν“΄“, ἀφῆκεν 308 

80 ὡς ἐν δίκῃ ἀποκχτείναντα καὶ ἀπολογήσεσθαι ὑπὲρ 
2 “ .ῳ᾿᾽ Ἁ Ἁ , , ᾿ , 

αὐτοῦ ἔφη πρὸς τὸν Πηλξα, Ζηιδαμειαν δὲ ϑυγατερα 
» ΄ Ξ, , Ἄδα, τοῦ Πυκομήδους ἔγημε καὶ γίγνεται αὐτοῖς Νεοπτόλε- 133 
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μος ὀνομασϑεὶς τοῦτο διὰ νεότητα τοῦ ᾿Αχιλλέως. 
Ὁ ᾽ ᾿ ᾽ - “2 ᾿Α 

καϑ' ἣν ἐς τὸ πολεμεῖν ὥρμησεν. ἔνταυϑα τῷ ᾿Δχιλλεῖ 

διαιτωμένῳ παρεγίγνετο ἡ Θέτις καὶ ἐθεράπευε τὸν 
͵ Ω ΕἾ - 

υἱόν. ὥσπερ αἱ ϑνηταὶ τῶν μητέρων. ξυλλεγομένον 
᾿ 3 -» -»" Υ̓ 3 Ἁ 

δὲ ἐς τὴν Ζ“ὐλίδα τοῦ στρατοῦ διεπόρϑμευσεν αὐτὸν 
ἐς τὴν Φϑίαν διὰ τὰ ἐπ᾿ αὐτῷ κεκλωσμένα τὸν Πη- 
λέα ποιουμένη κύριον τοῦ παιδός, λέγεται δὲ καὶ 
΄ » 3 -» τα ͵ ΒΩ κ᾿ 

ὅπλα ἐκποιῆσαι αὐτῷ, οἷα μήπω τις ἤνεγκε, ξὺν 
τ ᾿ 3 3 ΄ ς 

οἷς ἐς τὴν Αὐλίδα ἀφικόμενος ἐλπέδος τε ὑυπέπλησε 

τὸν στρατὸν ϑεοῦ τε οὕτω τι ἐνομίσϑη παῖς. ὡς 
3 -" , 

ϑύειν αὐτοὺς τῇ Θέτιδι ἐπὶ ϑαλάττῃ καὶ προσκυ- 
ΕΞ ᾿ 3 , ΕΖ Ί͵ ΕΑ . “΄ς κὸν 

νεῖν τὸν 4χιλλεα ἄττοντα ἕν τοῖς οπλοις. ἡρόμην 

τὸν Πρωτεσίλεων καὶ περὶ τῆς μελίας, ὃ τι ἣν τὸ περὶ 
2 - - Ἂ “» ΄ ς αὐτὴν ϑαῦμα, καί φησι μῆκος μὲν εἶναι τῇ μελίᾳ, ὃ 
ΟΝ Α 3 » 3 Ἁ Ἁ εὖ ’ Α χ ὦ ἢ ’ 

μη λλῃ αἰχμῇ, εὐϑυ δὲ τὸ ξυλον καὶ οὕτω τι ἐρρωμέ- 
ἐν κ᾿ -» » -»" αν 

νον, ὡς μὴ ἂν κλασϑῆναι, τὸ δὲ στόμα τῆς αἰχμῆς ἀδά- 
’ ΠΥ , λ , μαντὸς τε εἶναι καὶ παντὸς διεκπαίειν, τὸν δὲ στύ- 

810 ρακα ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα ὀρειχάλκου ἐμβεβλῆσϑαι, 
ἵνα πᾶσα δὴ ἀστράπτουσα ἐμπίπτοι. 
ρέλδι Τὰ δὲ ὅπλα, ὦ ἀμπελουργέ, πῶς φησιν 

αὐτῷ κεχοσμηῆσϑαι; ᾿ 

᾽΄4. Οὐ τὸν Ὁμήρου τρόπον. ὦ ξένε" ϑεῖα μὲν 
γὰρ κἀκεῖνα ἐξευρῆσϑαι τῷ Ὁμήρῳ πόλεις τε ἀνα- 
γράφοντι καὶ ἄστρα καὶ πολέμους καὶ γεωργίας καὶ 
γάμους καὶ ώδάς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα περὶ αὐτῶν φησιν᾽ 
᾿Δχιλλεῖ ὅπλα μὴ γεγονέναι ἄλλα ἢ ἃ ἐς Τροίαν 
ἤνεγκε, μηδὲ ἀπολωλέναι ποτὲ ᾿᾽Αχιλλεῖ ὅπλα. μηδὲ 
τὸν Πάτροκλον ἐνδῦναι αὐτὰ παρὰ τὴν μῆνιν, ἀπο- 
ϑανεῖν μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ὅπλοις εὐδοκιμοῦντα 
τῇ μάχῃ καὶ ἁπτόμενον ἤδη τοῦ τείχους. τὰ δὲ τοῦ 
᾿Δχιλλέως ἄσυλα μεῖναι καὶ ἀνάλωτα. οὐδὲ γὰρ ἐν 

788 τοῖς ὅπλοις τελευτῆσαι αὐτὸν, ἀλλὰ ἐς γάμον ἥκειν 

σι 

ρ» 

τῷ 
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δοκοῦντα γυμνὸν. ἀποϑανεῖν ἐστεφανωμένον, ὥσπερ 
οὗ νυμφίοι; τὰ δὲ ὅπλα κατεσκευάσϑαι μὲν ἄσημα 
καὶ σώφρονα. συγκεκρᾶσϑαι δὲ αὐτοῖς ποίκιλμα 
ὕλης μεϑιστάμενον ἐς αὐγὰς ἄλλοτε ἄλλας. ὅσας ἡ 
ἶρις. ὅϑεν δοκεῖν αὐτὰ πέρα τέχνης καὶ Ἡφαίστου ὁ 
ἄδεσϑαι. ] 

Φ. Ἦ καὶ δείξεις αὐτόν, ἀμπελουργέ, καὶ ἀνα- 315. 
γράψεις ἀπὸ τοῦ εἴδους ; 

4. Τί δὲ οὐ μέλλω φιληκόου γέ σου τυγχά- 
τονῶν; τὴν μὲν δὴ κόμην ἀμφιλαφῆ αὐτῷ φησιν εἶναι 

καὶ χρυσοῦ ἡδίω καὶ εὐσχήμονα, ὅπη καὶ ὅπως 
κινοίη αὐτὴν ἢ ἄνεμος ἢ αὐτός. τὴν δὲ ῥῖνα οὔπω 
γρυπήν, ἀλλ᾽ οἷον μέλλουσαν, τὴν δὲ ὀφρὺν μηνοειδῆ, 

τὸν ϑυμὸν δὲ τὸν ἐν τοῖς ὄμμασι χαφοποῖς οὐσιν 
ἡσυχάξοντος μὲν ἀναβάλλεσϑαί τινα ὁρμήν, ὁρμή- 

σαντος δὲ συνεχπηδᾶν τῇ γνώμῃ τοῖς τε ὁρῶσιν 
ἡδίω αὐτὸν φαίνεσθαι" πεπονθέναι γάρ τι τοὺς 
᾿Δχαιοὺς πρὸς αὐτόν. οἷόν τι πρὸς τοὺς ἀλκίμους 
τῶν λεόντων ; ἀσπαζόμενοι γὰρ αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ 

20 ἐδάλον αὐτοῖς χαίρομεν. ἐπὰν ϑυμοῦ ὑποπλησϑέν- 

τες ἐπὶ σῦν ὁρμήσωσιν ἢ ταῦρον ἤ τι τῶν μαχίμων 
ϑηρίων. τὸ δὲ λῆμα τοῦ ᾿Δχιλλέως δηλοῦσϑαί φησι 

καὶ παρὰ τοῦ αὐχένος, εἶναι γὰρ δὴ ὀρϑὸν καὶ ἀνε- 
στηκότα. δικαιότατον δ᾽ αὐτὸν ἡρώων γενέσϑαι 

5 φύσει τε καὶ ξυνουσίᾳ τοῦ Χείρωνος. τὸ τοι διαβε- 

βλῆσϑαι πρὸς χρήματα ἐκεῖϑεν τῷ ᾿“χιλλεῖ φουτῆσαι, 
διεβέβλητο γὰρ οὕτω πρὸς αὐτώ, ὡς ἐκ τριῶν καὶ 
εἴχοσι πόλεων. ἃς αὐτὸς εἷλε, λαβεῖν μὲν πλεῖστα 314 
αἰχμάλωτα, μηδενὸς δὲ αὐτῶν ἡττηϑῆναι πλὴν 

80 χύρης, ἣν οὐδὲ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔδωκεν, ἀλλὰ τοὺς 
᾿ἡχαιοὺς ἤτησεν, ἀδικίαν δὲ τοῖς ᾿άχαιοῖς ἐπικα- 
λοῦντος τοῦ Νέστορος. εἰ μὴ τὰ πλείω ᾿ΔΑχιλλεὺς 

σι 

μ σι 
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᾿ς λήψοιτο .,ἐμὸν ἔστω““ ἔφη ..τὸ πλέον τῶν ἔργων, 
χθήμασι δὲ πλεονεκτείτω ὁ βουλόμενος“. ἐπ᾽ ἐκεί- 

ἴδ νῆς τῆς ἐκκλησίας . ὦ ὦ ξένε, χαὶ ἡ πρὸς τὸν ᾿4γα- 
μέμνονα τῷ ᾿Δχιλλεῖ μῆνις ὑπὲρ τοῦ Παλαμήδους 

ἤρξατο, μνημονεύων γὰρ τῶν πόλεων, ἃς ἄμφω 
" 3 ς -" ΄, 

ἐξεῖλον. ..«τοιαύτη μὲν“ εἶπεν ..«ἡ τοῦ Παλαμήδους 
προδοσία, κἀμὲ δὲ κρινέτω ὁ βουλόμενος, ἀπὸ γὰρ 
τῶν αὐτῶν ἥκω.“ δεξαμένου δὲ ἐς ἑαυτὸν ταῦτα 

ζώνουν θ , " ’ » 3 " 
τοῦ ᾿Δγαμέμνονος καὶ λοιδορουμένου τῷ Αχιλλεῖ 

τοῦ. τε Ὀδυσσέως εἰπόντος, ὡς εἴη προδοσία καὶ τὸ 
ὑπὲρ προδότου λέγειν, ἐκεῖνον μὲν ἀπήλασε τῆς 
3 , 2 ΦΧ ΕΑ, "» ΄ », 4 
ἐκκλησίας οὐδὲ τοῖς ΄ 4χαιοῖς φίλα εἰπόντα, καϑικο- 

μενος δὲ τοῦ ᾿Δ4γαμέμνονος λοιδορίαις πλείοσιν ἔξω 
βελῶν διῃτήσατο μήτε ἔργον τι πράττων ἐς τὸ κοι- 
νὸν φέρον μήτε φοιτῶν ἐς τὰ βουλεύματα. ὅτε δὴ 
ἀφίκοντο αὐτῷ λιταὶ παρὰ τοῦ ᾿Δγαμέμνονος ἐν 

Π ΒΩ -»" 3 - » Ε] ’ " 

παντὶ ἤδηὴ τῶν ᾿Αχαιῶν ὄντων. ἐπρέσβευον δὲ 
δ πὰ ᾿, ᾿ , ε ᾿ ; ᾿ , 

αὐτὰς Αἴας τε καὶ Νέστωρ. ὁ μὲν διὰ τὸ ξυγγενἕς 
τε καὶ τὸ διηλλάχϑαι ἤδη σφίσι μηνίσας ἐφ᾽ οἷς περ 

310 ὁ ̓ χιλλεὺς ἐμήνισεν, ὁ δὲ σοφίας τε ἕνεκα καὶ ἡλι- 

: κίας. ἣν ἐτίμων οἵ ᾿“χαιοὶ πάντες. ἐπεὶ δὲ τὸν 
4 

γοῦν Πάτροκλον ξυμμαχῆσαί σφισι παρ᾽ αὐτοῦ 

εὕροντο, ὁ μὲν δράσας τε καὶ παϑών. ὁπόσα Ὅμη- 
οὖς φησιν, ἀπέϑανε μαχόμενος τῇ Τροίᾳ ὑπὲρ τοῦ 

᾿ ϑις ἂν » 

τείχους. ὁ δ᾽ ἔπραξε μὲν οὐδὲν ἀγεννὲς ἐπ᾿ αὐτῷ, 
3 

οὐδὲ εἶπεν, ἀπολοφυράμενος δὲ αὐτὸν ἐρρωμένως 
ς ΄ , »"ν χαὶ ϑάψας. ὡς αὐτός τε ἐβούλετο κἀκείνῳ χαριεῖ- 

9 , 3 ΄ αν" Ἁ ΄“ Ἁ τ Ἁ ὃ Ἁ 

σϑαι ᾧετο, ἐχώρει ἐπὶ τὸν Ἕκχτορα. τὰς μὲν δὴ 
ς ΄ [2 - Ζ ᾿ ᾽ 
ὑπερβολάς. αἷς κέχρηται Ὅμηρος περί τε τοὺς ἀπολ- 

"» μ ς ᾿ λυμένους αὐτοῖς ἅρμασιν, ὁπότε ᾿ΑΔχιλλεὺς ἐφάνη, 
- 18 περί τε τοὺς ἐν τῷ ποταμῷ σφαττομένους. τήν τε 

τοῦ ποταμοῦ κίνησιν, ὅτ᾽ ἐπανίστη τῷ ᾿ΔΑχιλλεῖ τὸ 

οι 

το ς 
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ἑαυτοῦ κῦμα, ἐπαινεῖ μὲν καὶ ὁ Πρωτεσίλεως ὡς 
ποιητικά, διαγράφει δὲ ὡς κεχαρισμένα, μήτε γὰρ 
τῷ ᾿Αχιλλεῖ τηλικούτῳ ὄντι ἄπορον ἂν γενέσϑαι τὸν 
Σκάμανδρον καὶ ταῦτα ἥττω ἢ οἱ μεγάλοι τῶν πο- 

δταμῶν ὄντα. μήτ᾽ ἂν ᾿Αχιλλέα ἐς μάχην τῷ ποταμῷ 
ὁρμῆσαι. εἰ γὰρ καὶ σφόδρα ἐπ᾽ αὐτὸν ἐμόρμυρεν. 
ἤλυξεν ἂν ἐκκλίνων καὶ μὴ ὁμόσε χωρῶν τῷ ὕδατι. 
πιϑανώτερα δὲ τούτων ἐκεῖνα. οἶμαι, δίεισι" ξυνε- 
λαϑῆναι μὲν ἐς τὸν ποταμὸν τοὺς Τρῶας καὶ πλείους 218 

10 ἀπολέσϑαι σφῶν ἢ ἐν ἅπαντι τῷ πολέμῳ ἀπώλοντο, 
οὐ μὴν μόνῳ γε ᾿Δχιλλεῖ πεπρᾶχϑαι ταῦτα, ἀλλὰ 
ϑαρσήσαντας ἤδη παρ᾽ αὐτοῦ τοὺς Ἕλληνας ἐπι- 
καταβαίνειν καὶ τοὺς ἐν τῷ ποταμῷ σφάττειν, ᾽4χιλ- 
λέα δὲ τούτων μὲν ἀμελεῖν, ἀγωνέσασϑαι δὲ ἀγῶνα 

ιὸ τοιόνδε᾽ ἦν ἀνὴρ ἐκ Παιονίας ἥκων, οὗ καὶ Ὅμη- 
ρος ἐπεμνήσϑη, ᾿Δστεροπαῖον δὲ αὐτὸν καλεῖ καὶ 
᾿Δξιοῦ τοῦ ποταμοῦ υἱωνὸν καὶ δεξιὸν ἄμφω τὼ 
χεῖρε. μέγιστον δὲ ᾿Δχαιῶν τε καὶ Τρώων ὄντα τὸν 
Παίονα καὶ ϑηρίου δίκην ὁμόσε χωροῦντα ταῖς 

30 αἰχμαῖς παρῆκεν Ὅμηρος τουτουί τοῦ λόγου. ἦγε δὲ 
χαὶ ἀκραιφνῆ δύναμιν Παίονας ἱππέας ἄρτι ἐς 
Τροίαν ἥκων. οὗς ἐτρέψατο μὲν ὁ ᾿Δ4χιλλεὺς ἐχπλή- 
ξας. δαίμονα γὰρ ἐμπεπτωκέναι σφίσιν ὥοντο οὔπω 
ἀνδρὶ τοιῷδε ἐντετυχηκότες, ὑποστάντος δὲ ᾽Ζστε- 

85 ροπαίου μόνου πλείω περὶ ἑαυτοῦ ἔδεισεν ἢ ὁπότε 
τῷ Ἕκτορι ἐμάχετο, καὶ οὐδὲ ἄτρωτος εἷλε τὸν 
Παίονα. ὅϑεν τῶν συμμάχων ἀπαγορευόντων αὐτῷ 
μὴ μάχεσθαι τὴν ἡμέραν ἐκείνην τῷ Ἕκτορι οὐκ 
ἠνέσχετο τῶν λόγων τούτων. ἀλλὰ εἰπὼν ἰδέτω 

80 με κρείττω καὶ τραυμάτων“ ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Ἕκτορα 
προτεταγμένον τοῦ τείχους. ἀποκτείνας δ᾽ αὐτὸν 
γενόμενον οἷον ἔν τῷ περὶ αὐτοῦ λόγῳ εἴρηκα, 



.- 
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30 περιεῖλξε τῷ τείχει βάρβαρον μέν τινα καὶ ἀηδὴ 
τρόπον. ξυγγνωστὸν δέ, ἐπειδὴ τῶ Πατρόκλῳ ἔτι- 

ᾧ Α ΄ 3 9 ’ 

μώρει. δαιμονίᾳ γὰρ δή τινι τὸν ᾿“χιλλέα φύσει 

χρώμενον ἀεί τι μέγα ὑπὲρ τῶν φίλων πράττειν. 
36 ὅϑεν μηνῖσαι μὲν ὑπὲρ Παλαμήδους ὁμοῦ πᾶσιν 
Ἕλλησι. τιμωρῆσαι δὲ Πατρόκλῳ τε καὶ ᾿ Αντιλόχω. 

γ' Ἁ Ἁ » ν 

τά τοι πρὸς τὸν Τελαμῶνος Αἴαντα περὶ φίλων 
3 -»" -" ΄ 

αὐτῷ εἰρῆσϑαι λεγόμενα σφόδρα χρὴ γιγνώσκειν" 
ΗΜ Ἢ ν » - -" » ἐρομένου γὰρ αὐτὸν μετὰ ταῦτα τοῦ Αἴαντος. ποῖα 

ω ῳ ». “ 
τῶν ἔργων ἐπικινδυνότατα αὐτῷ γένοιτο. ..τὰ ὑπὲρ 

» ι " 

τῶν φίλων“ ὁ ᾿Δχιλλεὺς ἔφη. πάλιν δὲ ἐπερομένου. 
Ξ ς ἢ ΄ 53... ΣᾺ ᾽ , Ἂ 

ποῖα ἡδίω τε καὶ ἀπονώτερα, ταὐτὸν ἀπεκρίνατο 
» " » Ἵ κι “ 

ϑαυμάσαντος δὲ τοῦ Αἴαντος. πῶς ἂν ταὐτὸ ἔργον 
΄ δ - 

χαλεπόν τε γένοιτο καὶ ῥάδιον, ..ὅτι(’ ἔφη ..τὰ ὑπὲρ 
- ὴη ᾿ , 

τῶν φίλων κινδυνεύματα μεγάλα ὄντα προϑύμως 
πράττων τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς λύπης παύομαι“. «τραῦμα 
δέ, ὦ ᾿Δχιλλεῦ. ποῖον μάλιστά σε ἐλύπησεν“: ἢ δ᾽ 
΄Ω’, τι 3 ’ ς ᾿] »Ἥ Δ «ςς Α ᾿ Σ ᾽ 

Ο9. ..0 ἑἐτρῶϑην ὑπὸ τοῦ Εκτορος"". ..«καὶ μὴν ὑπ 
3 -» 2 3 ΄ κά [ν᾿ “» “ Ἁ ΄ 

αὐτοῦ γε οὐκ ἑτρωϑης" ὁ Αἴας ἔφη. «νὴ Δία κε- 
ἀκ δῶν δοῦλα ᾿ "- ΄ Ἐ ι ᾿ 

φαλὴην ὁ ᾿Δχιλλευς εἰπε «τὰς τὲ χεῖρας. σὲ μὲν 
κ - - Ν 

γὰρ κεφαλὴν ἐμαυτοῦ ἡγοῦμαι, Πάτροκλος δέ μοι 
χεῖρες ἡν““. 

9 Τὸν δὲ Πάτροκλον ὁ Πρωτεσίλεως. ὦ ξένε. 
’ -" 

πρεσβύτερον μὲν τοῦ ᾿Δχιλλέως οὐ πολὺ γενέσϑαι 
, δ: τῶν ἢ , » ἢ ᾿ φησί. ϑεῖον δὲ ἀνδρα καὶ σώφρονα τῷ τε ᾿Δχιλλεῖ 

ἐπιτηδειότατον τῶν ἑταίρων. χαίρειν τε γάρ. ὁπότε 
᾿ ἰ-) ᾿ " ΗΞ , κ ΝΣ 

καὶ ὁ Αχιλλευς ἔχαιρε. λυπεῖσϑαί τε τὸν αὐτον 

τρόπον καὶ ξυμβουλεύειν ἀεί τι καὶ ἀκούειν ἄδοντος. 
καὶ οἱ ἵπποι δὲ αὐτὸν ἔφερον χαίροντες. ὥσπερ καὶ 

Ἁ 3 3 2 , 

τὸν ᾿Δ4χιλλέα. ἦν δὲ καὶ τὸ μέγεϑος καὶ τὴν ἀνδρείαν 
ι βι - ,΄ 

μεταξὺ τοῖν 4ἰάντοιν. τοῦ μὲν γὰρ Τελαμωνίου 
πάντα ἐλείπετο, ἐχράτει δὲ ἄμφω τοῦ Μοκροῦ. καὶ 
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μελέχλωρος ἦν ὁ “Πάτροκλος καὶ τὼ ὀφϑαλμὼ μέλας 

καὶ ἱχανῶς εὔοφρυς καὶ μέτρα ἐπαινῶν κόμης. ἡ 
κεφαλὴ δὲ ἐβεβήκει ἐπ᾿ αὐχένος. οἵου αἵ παλαῖστραι 

ἀσκοῦσιν. ἡ δὲ δὶς ὀρϑή τε ἦν καὶ τοὺς μυκτῆρας 
ἀνευρύνετο. καϑάπερ οἵ πρόϑυμοι τῶν ἵππων. 

Φ. Ἐς καλὸν μὲ τῶν τοῦ ᾿Αχιλλέως ἵππων 18 
ἀνέμνησας, ὦ ἀμπελουργέ, σφόδρα γὰρ δέομαι μα- 
ϑεῖν. τί βελτίους ὄντες ἑτέρων ἵππων ϑεῖοι ἐνομί- 
σϑησαν. 

4. Ἠρόμην κἀγώ, ξένε, τὸν ἥρω αὐτὸ τοῦτο καί 
φησι τὴν μὲν λεγομένην ἀϑανασίαν περὶ αὐτοὺς εἶναι 
μεμυϑολογῆσϑαι τῷ Ὁμήρῳ, τὴν Θετταλίαν δὲ εὔιπ- 
πόν τε οὖσαν καὶ ἀγαϑὴν δύο ἵππους λευκόν τε καὶ 33 
ξανϑὸν δαιμονίους τὴν ταχυτῆτα καὶ τὸ ἦϑος λαμπροὺς 

5 ἱπποτροφῆσαι κατὰ ϑεὸν δή τινα, ὁπότε ὃ ̓ ἀχιλλεὺς 
ἤνϑει. καὶ πάντων, ὅσα ϑείως ἐπὶ τῷ ᾿Δχιλλεῖ ἐλέ- 
γετο. πιστευομένων ἤδη ἐδόκει καὶ τὸ τῶν ἵππων 
ϑεῖόν τε εἶναι καὶ ἐπέκεινα τοῦ ϑνητοῦ φαίνεσϑαι. 

λ ᾿ δὲ - Σ )ἢ 212 “- 3 ᾿ τι ᾿ Ὅ 

τελευτὴ δὲ τῷ ᾿Αχιλλεῖ ἐγένετο. ἣν καὶ Ὅμηρος 
, Ὁ ᾿ Ἁ Ν᾿ Τὰν ’ ΄ 

ἐπιγιγνώσκει᾽ φησὶ γὰρ αὐτὸν ἐκ Παριδὸς τε καὶ 
᾿Απόλλωνος ἀποϑανεῖν εἰδώς που τὰ ἐν τῷ Θυμ- 
βοαίῳ καὶ ὅπως πρὸς ἱεροῖς τε καὶ ὅρκοις, ὧν μάρ- 
τυρα τὸν ᾿Απόλλω ἐποιεῖτο. δολοφονηϑεὶς ἔπεσεν. 
ἡ ϑυσία δὲ τῆς Πολυξένης ἡ ἐπὶ τῶ σήματι καὶ ὅσα 
περὶ τοῦ ἔρωτος ἐκείνου ποιητῶν ἀκούεις, ὧδε ἔχει" 
Πολυξένης ὁ ᾿Δχιλλεὺς ἤρα καὶ τὸν γάμον τοῦτον 
ἑαυτῷ ἔπραττεν ἐπὶ τῷ τοὺς ᾿ΔΑχαιοὺς ἀναστῆσαι 
τοῦ Ἰλίου. ἤρα δὲ καὶ ἡ Πολυξένη τοῦ ᾿Αχιλλέως. 
εἶδον δὲ ἀλλήλους ἐν λύτροις Ἕχτορος. ὁ γὰρ Πρία- 
μος ἥκων παρὰ τὸν ᾿Δχιλλέα “χειραγωγὸν ἑαυτοῦ 

τὴν παῖδα ἐποιεῖτο νεωτάτην οὔσαν ὧν ἡ Ἑκάβη 98 
αὐτῷ ἔτεκεν, ἐθεράπευον δὲ ἀεὶ τὸ βάδισμα τῶν 



ΒΡ. 
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πατέρων οἵ νεώτατοι τῶν παίδων, καὶ οὕτω δή τι 
ὁ ᾿Δχιλλεὺς ἐσωφρόνει ὑπὸ δικαιοσύνης καὶ τὰ ἐρω- 
τιχά, ὡς μήτε ἀφελέσϑαι τὴν κόρην ἐφ᾽ ἑαυτῷ 

οὖσαν γάμον τε αὐτῆς ὁμολογῆσαι τῷ Πριάμῳ πι- 
στεῦσαί τε ἀναβαλομένῳ τὸν γάμον. ἐπεὶ δὲ ἀπέ- 
ϑανε γυμνὸς ἐν τοῖς περὶ τούτων ὅρκοις λέγεται ἡ 

᾿ Πολυξένη φευγουσῶν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τῶν Τρωάδων 
χαὶ τῶν Τρώων ἐσκεδασμένων. οὐδὲ γὰρ τὸ πτῶμα 
τοῦ ᾿Αχιλλέως ἀδεῶς ἤνεγκαν, αὐτομολίᾳ χρήσα- 

8 σϑαι καὶ φυγεῖν ἐς τὸ Ἑλληνικὸν ἀναχϑεῖσά τε τῷ 
᾿Φγαμέμνονι ξῆν μὲν ἐν κομιδῇ λαμπρᾷ τε καὶ σώ- 
φρονι, καϑάπερ ἐν πατρὸς οἰκίᾳ. τριταίου δὲ ἤδη 
κειμένου τοῦ νεκροῦ δραμεῖν ἐπὶ τὸ σῆμα ἐν νυκτὶ 
ξίφει τε αὑτὴν ἐπικλῖναι πολλὰ εἰποῦσαν ἐλεεινὰ 
καὶ γαμικά, ὅτε δὴ καὶ δεῖσθαι τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐρα- 
στήν τε μεῖναι καὶ ἀγαγέσϑαι αὐτὴν μή ψευσάμενον 
τὸν γάμον. ἃ δὲ τῷ Ὁμήρῳ ἐν δευτέρᾳ Ψυχοστασία 
εἴρηται, εἰ δὴ Ὁμήρου ἐκεῖνα. ὡς ἀποθανόντα 
᾿Δχιλλέα Μοῦσαι μὲν ὠδαῖς ἐθρήνησαν, Νηρηίδες 
δὲ πληγαῖς τῶν στέρνων, οὐ παραπολύ φησι κεκομ- 3 
πάσϑαι, Μούσας μὲν γὰρ οὔτε ἀφικέσϑαι οὔτε 
σαι, οὐδὲ Νηρηίδων τινὰ ὀφθῆναι τῷ στρατῷ 
καίτοι γιγνωσχομένας, ὅτι ἥκουσι, ϑαυμαστὰ δὲ 
ξυμβῆναι ἕτερα καὶ οὐ πόρρω τῶν Ὁμήρῳ εἰρημέ- 
νων ἐκ γὰρ τοῦ κόλπου τοῦ Μέλανος ἡ ϑάλαττα 
ἀνοιδήσασα τὰ μὲν πρῶτα ἐμυκᾶτο, μετ᾽ οὐ πολὺ 

38 δὲ ἀρϑεῖσα λόφῳ μεγάλῳ ἴση ἐχώρει ἐς τὸ Ῥοιτεῖον 
ἐχπεπληγμένων τῶν ᾿Αχαιῶν καὶ ἀπορούντων, ὃ τι 
αὐτοί τε καὶ ἡ γῆ πείσονται. ἐπεὶ δὲ πλησίον ἐγέ- 
γνετο καὶ προσεχύμαινε τῷ στρατοπέδῳ. ϑρῆνον 
ἤχησεν ὀξύν τε καὶ ἀϑρύον. καϑάπερ γυναικῶν 
ὅμιλος, ὃν ἐς τὰ κήδη ἀναφϑέγγονται. τούτου δὲ 
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, ΄, ΄ ς 

ϑείου τε καὶ δαιμονίου φανέντος καὶ πάντων ὁμολο- 
γούντων, ὅτι Νηρηίδας ἡγε τὸ κῦμα, οὐδὲ γὰρ 
ἐπέκλυσεν οὐδέν. ἀλλὰ πρᾷόν τὲ καὶ λεῖον τῇ γῇ 

(σϑ λλῷ ϑειό χ ἐφεξῆς ἔδ ᾿ προσευνάσϑη, πολλῷ ϑειότερα τὰ ἐφεξῆς ἔδοξεν 
" ᾿ ν ᾿ ς ᾿ - 

ἐπειδὴ γὰρ νὺξ ὑπέλαβεν. οἰμωγὴ τῆς Θέτιδος διε-- 
φοίτα τὸν στρατὸν ἀνευφημούσης τὲ καὶ τὸν υἱὸν 

2 , Ἁ Ἁ , “᾿ , 

βοώσης. ἐβόα δὲ τορὸν [μέγα] τε καὶ ἔναυλον, καϑά- 

πὲρ ἡ ἕν τοῖς ὄρεσιν ἠχώ, καὶ τότε μάλιστα οἵ 
᾽Αχαιοὶ ξυνῆκαν, ὅτι τέκοι τὸν ᾿Αχιλλέα ἡ Θέτις, 

2 » 3 » Α Ἁ Ἁ - 

οὐδὲ ἄλλως ἀπιστοῦντες. τὸν μὲν δὴ κολωνὸν τοῦ- 
, -»Ὕ » » δ -» 

τον. ξένε, ὃν ἐπὶ τοῦ μετώπου τῆς ἀκτῆς ὁρᾶς ἀνε- 
στηκότα, ἤγειραν οἵ ᾿4χαιοὶ ξυνελθόντες, ὅτε τῷ 189 

,ὕ 4 “4 

Πατρόκλῳ ξυνεμίχϑη ἐς τὸν τάφον, κάλλιστον ἐντα- 
᾿ - 3 , , - ΕΣ ὁ. ᾿ΛΆ 

φιον ἑαυτῷ τε κἀκείνῳ διδούς, οϑεν ἄδουσιν αὐτὸν 
οὗ τὰ φιλικὰ ἐπαινοῦντες. ἐτάφη δὲ ἐκδηλότατα ἀν-- 

΄ -» ᾿ 2 2 τὰ ἐτρδον, ΠΡ . 2 «Α 

ϑρώπων πᾶσιν οἷς ἐπήνεγκεν αὐτῷ ἡ Ἑλλὰς οὐδὲ 
κομᾶν ἔτι μετὰ τὸν ᾿Δχιλλέα καλὸν ἡγούμενοι χρυ- 

΄ 3 “; » τ 

σόν τε καὶ ὃ τι ἕκαστος εἶχεν ἡ ἀπάγων ἐς Τροίαν 380 
ἄπ Ὁ» »" ΄ ΄ ΕῚ ) Ν μ ΄ 

ἢ ἐκ δασμοῦ λαβών. νήσαντες ἐς τὴν πυρὰν ἀϑρόα 
παραχρῆμά τε καὶ ὅτε ὁ Νεοπτόλεμος ἐς Τροίαν 
ἦλθε, λαμπρῶν γὰρ δὴ ἔτυχε πάλιν παρά τε τοῦ 

" Ἷ -» 3 -»Ἢ 3 ΄, 3 »"Ὕ 

παιδὸς παρὰ τὲ τῶν Ἄγϑιον ἀντιχαρίξεσϑαι αὐτῷ 
’ δι -» 

πειρωμένων. οἵ γὲ καὶ τὸν ἀπο τῆς Τροίας ποιου- 
μενοι πλοῦν περιέπιπτον τῷ τάφῳ καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα 
ὥοντο περιβάλλειν. 

΄ 3 

Φ. Τὸν Νεοπτόλεμον δέ, ὦ ἀμπελουργέ, 
-ν ,’ ποῖον τινα γενέσϑαι φησί; 
Ψ᾽, Γ. Μ 5: ξ , ν “-» Χ Ν . Γενναῖον, ὦ ξένε, καὶ τοῦ μὲν πατρὸς 

[χὲ ;, ᾿, 3 Ἁ » ,᾿ὔ 3 Ἁ 

ἥττω, φαυλότερον δὲ οὐδὲν τοῦ Τελαμωνίου, ταῦτο 
- Ὰ . ᾿ 3 

δὲ καὶ περὶ τοῦ εἴδους φησί, καλὸν μὲν γὰρ εἶναι 
- ’ , Ἂ πᾷ 

καὶ προσεοικότα τῷ πατρί. λείπεσθαι δὲ αὐτοῦ 
τοσοῦτον. ὅσον τῶν ἀγαλμάτων οἱ καλοὶ λείπονται. 



Ῥ. 3328.] ἩΡΩΙΚΟΣ. 1] 

καὶ μὴν καὶ ὕμνων ἐκ Θετταλίας ὁ ̓ Αχιλλεὺς ἔτυχεν, 
οὗς ἀνὰ πᾶν ἔτος ἐπὶ τό σῆμα φοιτῶντες ἦδον ἐν 
νυκτὶ τελετῆς τι ἐγκαταμιγνύντες τοῖς ἐναγίσμασιν, 
ὡς “Δήμνιοί τε νομίξουσιν καὶ Πελοποννησίων οἵ 
ἀπὸ Σισύφου. 8 

Φ. [ἄλλος αὖ λόγος ἥκει. ἀμπελουργέ. οὗ. μὰ 
τὸν Ἡρακλέα, οὐκ ἂν μεϑείμην οὐδ᾽ εἰ πάνϑ᾽ ὑπὲρ 

Ὁ τοῦ παραπτῆναι αὐτὸν πράττοις. 
0 4. ᾿4λλὰ τὰς ἐκβολὰς τῶν λόγων ἀδολεσχίας 
ἔνιοι, ξένε, ἡγοῦνται. καὶ λῆρον πρὸς τοὺς μὴ σχο- 19 
λὴν ἄγοντας. σὲ δὲ ὁρῶ δοῦλον μὲν τῆς νεώς, ἧς 
ἄρχεις, δοῦλον δὲ τῶν ἀνέμων, ὧν εἰ καὶ μικρὰ 
αὔρα κατὰ πρύμναν σταίη. δεῖ τὰ ἱστία ἀνασείειν 
καὶ συνεξαίρεσϑαι τῇ νηὶ πάντα δεύτερα ἡγουμένους 
τοῦ πλεῖν. 1ὅ 

Φ. ᾿Ἐρρώσϑω λοιπὸν ἡ ναῦς καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, 
τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς ἀγώγιμα ἡδίω τέ μοι καὶ κερδα- 
λεώτερα, τὰς δὲ ἐκβολὰς τῶν λόγων μὴ λῆρον. ἀλλ᾽ 
ἐπικέρδειαν ἡγώμεϑα τῆς ἐμπορίας ταύτης. 

4. Ὑγιαίνεις, ξένε, οὑτωσὶ γιγνώσκων, καὶ 30 83ὅ 
ἐπειδὴ βούλει, ἄκουε᾽ τὰ μὲν δὴ Κορινϑίων ἐπὶ 
Μελικέρτῃ, τούτους γὰρ δὴ τοὺς ἀπὸ Σισύφου 
εἶπον. καὶ ὁπόσα οἱ αὐτοὶ δρῶσιν ἐπὶ τοῖς τῆς Μη- 
δείας παισίν. οὗς ὑπὲρ τῆς Γ'΄ λαύκης ἀπέκχτειναν, 
ϑρήνῳ εἴκασται τελεστικῷ τε καὶ ἐνθέῳ, τοὺς μὲν 35 

γὰρ μειλίσσονται. τὸν δὲ ὑμνοῦσιν. ἐπὶ δὲ τῷ ἔργῳ 
τῷ περὶ τοὺς ἄνδρας ὑπὸ τῶν ἐν Πήμνῳ γυναικῶν 

4 ἐξ ᾿ἀφροδίτης ποτὲ πραχϑέντι καϑαίρεται μὲν ἡ 
“Μῆμνος καὶ καϑ' ἕνα τοῦ ἔτους καὶ σβέννυται τὸ ἐν 
αὐτῇ πῦρ ἐς ἡμέρας ἐννέα. ϑεωρὶς δὲ ναῦς ἐκ 41ή-- 90 
λου πυρφορεῖ. κἂν ἀφίκηται πρὸ τῶν ἐναγισμάτων, 
οὐδαμοῦ τῆς Δήμνου καϑορμίζεται, μετέωρος δὲ 
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ἐπισαλεύει τοῖς ἀκρωτηρίοις, ἔς τε ὅσιον τὸ ἐσπλεῦ- 
σαι γένηται. ϑεοὺς γὰρ χϑονίους καὶ ἀπορρήτους 141 
καλοῦντες τότε χαϑαρόν, οἶμαι, τὸ πῦρ τὸ ἐν τῇ 
ϑαλάττῃ φυλάττουσιν, ἐπειδὰν δὲ ἡ ϑεωρὶς ἐσπλεύσῃ 

5 καὶ νείμωνται τὸ πῦρ ἔς τε τὴν ἄλλην δίαιταν ἔς τε 
τὰς ἐμπύρους τῶν τεχνῶν, καινοῦ τὸ ἐντεῦϑεν βίου 
φασὶν ἄρχεσϑαι. τὰ δὲ Θετταλικὰ ἐναγίσματα φοι- 
τῶντα τῷ ᾿Δχιλλεῖ ἐκ Θετταλίας ἐχρήσϑη Θετταλοῖς 

᾿ , " 3: ἢ ; κι " τ 

ἔκ ΖΙΊωδωνης᾽ ἐκέλευσε γὰρ δὴ τὸ μαντεῖον Θεττα- 

1ὸ λοὺς ἐς Τροίαν πλέοντας ϑύειν ὅσα ἔτη τῷ ᾿“χιλλεῖ 
καὶ σφάττειν τὰ μὲν ὡς ϑεῷ. τὰ δὲ ὡς ἐν μοίρα 
τῶν κειμένων. καταρχὰς μὲν δὴ τοιάδε ἐγίγνετο" 

-“ 3 ΄ , ο Ρ, ᾽ , 3 ΄ 
ναῦς ἕκ Θετταλίας μέλανα ἱστία ἡρμένη ἕς Τροίαν 

ἔπλει ϑεωροὺς μὲν δὶς ἑπτὰ ἀπάγουσα, ταύρους δὲ 
΄, Η , ΄, ᾿“ 4νς γὉ ᾽ 

16 λευκὸν τὲ καὶ μέλανα χειροηϑεις ἀμφῶ καὶ ὕλην ἕκ 

Πηλίου, ὡς μηδὲν τῆς πόλεως δέοιντο καὶ πῦρ ἐκ 
΄ 93 ᾿ ΄“ » 

Θετταλίας ἦγον καὶ σπονδὰς καὶ ὕδωρ τοῦ Σπερ- 
» 3 ο ,΄᾿ 

χειοῦ ἀρυσάμενοι, ὅϑεν καὶ στεφάνους ἀμαραντίνους 
3 ᾿ , μ " 3. }} δ, κ᾿ 
ἐς τὰ κήδη πρῶτοι Θετταλοὶ ἐνόμισαν, ἵνα. κἂν 386 
3, - 

20 ἄνεμοι τὴν ναῦν ἀπολάβωσι. μὴ σαπροὺς ἐπιφέρωσι 
3 ᾽ ’ ᾿ κ ᾿ ΄ ΕΙ Ἂ 

μηδ΄ ἐξώρους. νυκτὸς μὲν δὴ καϑορμίξζεσϑαι ἔδει καὶ 
πρὶν ἅψασϑαι τῆς γῆς ὕμνον ἀπὸ τῆς νεὼς ἄδειν ἐς 
τὴν Θέτιν ὧδε ξυγκείμενον " 

Θέτι χυανέα, Θέτι Πηλεία, 
ἃ τὸν μέγαν τέκες υἱόν, 
᾿Δχιλλέα. τοῦ ϑνατὰ μὲν ὅσον 

φύσις ἤνεγκεν. 
Τροία λάχε. σᾶς δ᾽ ὅσον ἀϑανάτου 
γενεᾶς παῖς ἔσπασε. πόντος ἔχει. ; 143 

βαῖνε πρὸς αἰπὺν τόνδε κολωνὸν 
58.9 ’ 3, 

μετ΄ ᾿Αχιλλέως ἔμπυρα .. 
ἌΣΤΥ Ε] ΄ ᾿ ’, 

βαῖν᾽ ἀδάκρυτος μετὰ Θεσσαλίας. 
Θέτι κυανέα. Θέτι Πηλεία. 

90 
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προσελθόντων δὲ τῷ σήματι μετὰ τὸν ὕμνον ἀσπὶς 
μὲν ὥσπερ ἐν πολέμῳ ἐδουπεῖτο, δρόμοις δὲ ἐρρυϑ- 
μισμένοις συνηλάλαξον ἀνακαλοῦντες τὸν ᾿Δχιλλέα, 
στεφανώσαντες δὲ τὴν κορυφὴν τοῦ χολωνοῦ καὶ 
βόϑρους ἐπ᾽ αὐτῇ ὀρύξαντες τὸν ταῦρον τὸν μέλανα 5 
ὡς τεϑνεῶτι ἔσφαττον. ἐκάλουν δὲ καὶ τὸν Πάτρο- 
κλον ἐπὶ τὴν δαῖτα, ὡς καὶ τοῦτο ἐς χάριν τῷ 

8 ᾿Δχιλλεῖ πράττοντες. ἐντεμόντες δὲ καὶ ἐναγίσαντες 
κατέβαινον ἐπὶ τὴν ναῦν ἤδη καὶ ϑύσαντες ἐπὶ τοῦ 
αἰγιαλοῦ τὸν ἕτερον τῶν ταύρων ᾿Δχιλλεῖ πάλιν τὸ 
κανοῦ τε ἐναρξάμενοι καὶ σπλάγχνων ἐπ᾽ ἐκείνῃ τῇ 
ϑυσίᾳ -- ἔϑυον γὰρ τὴν ϑυσίαν ταύτην ὡς ϑεῷ --- περὶ 
ὄρϑρον ἀπέπλεον ἀπάγοντες τὸ ἱερεῖον. ὡς μὴ ἐν 
τῇ πολεμίᾳ εὐωχοῖντο. ταῦτα, ξένε. τὰ οὕτω σεμνὰ 
καὶ ἀρχαῖα καταλυϑῆναι μὲν ὑπὸ τῶν τυράννων τι 
φασίν. οἵ λέγονται μετὰ τοὺς Αἰακίδας ἄρξαι Θεττα- 
λῶν. ἀμεληϑῆναι δὲ καὶ ὑπὸ τῆς Θετταλίας αἵ μὲν 
γὰρ ἔπεμπον τῶν πόλεων. αἱ δ᾽ οὐκ ἠξίουν. αἱ δὲ 

48 ἐς νέωτα πέμψειν ἔφασαν. αἵ δὲ κατέβαλλον τὸ 
πρᾶγμα. αὐχμῷ δὲ πιεσϑείσης τῆς γῆς καὶ κε- 5 
λευούσης τῆς μαντείας τιμᾶν τὸν ᾿Ζχιλλέα ὡς ϑέμις, 
ἃ μὲν ὡς ϑεῷ ἐνόμιζον, ἀφεῖλον τῶν δρωμένων 
ἐξηγούμενοι ταύτῃ τὸ ὡς ϑέμις, ἐνήγιξον δὲ ὡς 
τεϑνεῶτι καὶ ἐνέτεμνον τὰ ἐπιτυχόντα. ἔς τε ἡ 
Ξέρξου ἔλασις ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐγένετο, ἐν ἧ 
Θετταλοὶ μηδίσαντες ἐξέλιπον πάλιν τὰ ἐς τὸν 
᾿Δχιλλέα νόμιμα, ἐπειδὴ ναὺς ἐς Σαλαμῖνα ἐξ 4ἰγί- 
νῆς ἔπλευσεν ἄγουσα ἐπὶ ξυμμαχία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
τὸν τῶν Αἰακιδῶν οἶκον. ἐπεὶ δὲ ᾿Δλέξανδρος ὁ 

Φιλίππου χθόνοις ὕστερον τὴν μὲν ἄλλην Θετταλίαν 30 

40 ἐδουλώσατο. τὴν δὲ Φϑίαν τῷ ᾿Δχιλλεῖ ἀνῆκεν ἐπί 

τὲ ΖΙαρεῖον στρατεύων ξύμμαχον τὸν ᾿Δχιλλέα ἐν 
᾿- ῬΒΙΠοξεγαίαβ βα. Καγβοσ. 11. 1: 

ΝΘ ς 

ϑι 

ε΄. 

826 
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Τροίᾳ ἐποιήσατο, ἐπεστράφησαν οἵ Θετταλοὶ τοῦ 
᾿Αχιλλέως καὶ ἵππον τε, ὁπόσην ᾿Ζ4λέξανδρος ἐκ 
Θετταλίας ἦγε; περιήλασαν. τῷ τάφῳ ξυνέπεσόν τε 
ἀλλήλοις. ὥσπερ ἱππομαχοῦντες. καὶ ἀπῆλθον εὐ- 

ξάμενοί τε καὶ θύσαντες. ἐκάλουν δὲ αὐτὸν ἐπὶ 

Ζαρεῖον αὐτῷ Βαλέίῳ τε καὶ Ξάνϑῳ, βοῶντες ταῦτα 
ἀπὸ τῶν ἵππων. ἐπεὶ δὲ Ζαρεῖος ἥλω καὶ πρὸς τοῖς 
Ἰνδικοῖς ᾿Δ4λέξανδρος ἦν, ξυνέστειλαν οἱ Θετταλοὶ 
τὰ ἐναγίσματα καὶ ἔπεμπον ἄρνα μέλανα. τῶν δὲ 

τὸ ἐναγιζόντων οὔτε ἀφικνουμένων ἐς Τροίαν, εἴ τε 
ἀφίκοιντο, μεϑ᾿ ἡμέραν ἕκαστα καὶ οὐκ ἐν κόσμῳ 
πραττόντων, ἐμήνισεν ὁ ᾿Δχιλλεύς, καὶ ὁπόσα τῇ 
Θετταλίᾳ ἐνέσκηψεν εἰ διεξίοιμι, ἀδολεσχίας πλέως 
ὁ λόγος. ἔσται. πρὸ ἐτῶν δέ που τεττάρων ἐντυχὼν 

1 ἐνταῦϑά μοι ὁ Πρωτεσίλεως ἐκ Πόντου μὲν ἥκειν 
ἔφη, νεὼς γὰρ ἐπιτυχὼν πλεῦσαι παρὰ τὸν ᾿Δ4χιλλέα 
ξένῳ εἰκασϑείς., τουτὶ δὲ ϑαμὰ πράττειν, ἐμοῦ δὲ 
εἰπόντος, ὡς φιλέταιρός τε καὶ χρηστὸς εἴη φιλὼν 
τὸν ᾿Δχιλλέα »»ἀλλὰ νῦν“ ἔφη οδιενεχϑεὶς αὐτῷ τᾷ, 

0 ἥκω. Θετταλοῖς γὰρ ὑπὲρ τῶν ἐναγισμάτων μηνίοντα 
αἰσϑόμενος οοὐμοί", ἔφην »ὦ ̓Δχιλλεῦ, πάρες τοῦτο“ 

ὁ δ᾽ οὐ πείϑεται; φησὶ δ᾽ αὐτοῖς κακὸν τι ἐκ ϑαλέες 545. 
της δώσειν. καὶ δέδια, μὴ παρὰ τῆς Θέτιδος εὕρηταί 
τι αὐτοῖς ὁ δεινὸς ἐκεῖνος καὶ ἀμεέλικτος.““ κἀγὼ 

95 μέν, ξένε. ταῦτα ἀκούσας τοῦ Πρωτεσίλεω ἐρυσίβας 
τε ὥμην καὶ ὁμίχλας προσβεβλήσεσϑαι τοῖς Θεττα-- 
λῶν ληίοις ὑπὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐπὶ φϑορᾷ τοῦ καρ- 
ποῦ. ταυτὶ γὰρ τὰ πάϑη δοκεῖ πῶς ἐκ ϑαλάττης ἐπὶ 
τὰς εὐχάρπους τῶν ἠπείρων ἱξώνειν, ὥμην δὲ καὶ 

80 ἐπικλυσθήσεσϑαί τινας τῶν ἐν Θετταλέᾳ πόλεων, 
οἷα Βοῦρά τε καὶ Ἑλίκη καὶ ἡ περὶ Λοκροὺς ᾽4τα- 
λάντη ἔπαϑεν, τὴν μὲν γὰρ καταδῦναΐ φασι. τὰς 
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Ξ »"ὟἮ [ τὶ » " - 

δὲ αὖ ῥαγῆναι. ἐδόκει δ᾽ ἄλλα τῷ ᾿Δχιλλεῖ καὶ τῇ 
3 ξ 3 δὲς , 

Θέτιδι. ὑφ᾽ ὧν ἀπολώλασι Θετταλοί" μεγάλων γὰρ 
3, » (ὌΥῚ 1 

δὴ ἐπιτιμίων ὄντων ἐπὶ τῇ κόχλῳ, παρ᾽ ἧς οἱ ἄν- 
, ᾿ ΄ ΄᾿ " 

ϑοῶώποι σοφίζονται τὴν πορφυραν,. αἰτίαν ἔσχον οὗ 
ἧς » ᾿ ι ΄ 

Θετταλοὶ παρανομῆσαίΐ τι ἐς τὴν βαφὴν ταύτην, εἰ 
Χ 3 - 2 Ξ5 ΄, 3, 2 , , 

μὲν ἀληϑῆ. οὐκ οἶδα, λίϑοι οὖν ἐπικρέμανταί σφι- 
- ξ 3 - ι σιν, ὑφ᾽ ὧν ἀποδίδονται μὲν τοὺς ἀγρούς. ἀποδί- 

Ἁ . ὍΔ. ὧἦθ "4 ς 3 ’, ν᾿ Ἁ 

δονται δὲ τὰς οἰχίας. τῶν δὲ ἀνδραπόδων τὰ μὲν 
2 ’ φω , Α , Ἁ 2 Ἁ » 

ἀποδέδρακε σφᾶς. τὰ δὲ πέπραται. καὶ οὐδὲ τοῖς 
4 γονεῦσιν οἱ πολλοὶ ἐναγίζουσιν. ἀπέδοντο γὰρ καὶ 
τοὺς τάφους ὥστε τὸ κακόν, ὃ ἠπείλει τοῖς Θετταλοῖς 

΄ » τ ΄ 

ἐκ ϑαλάττης ὁ ̓ Δχιλλεὺς δώσειν, ξένε. τοῦτο ἡγώμεϑα. 
Φ. Οὐλομένην. ἀμπελουργέ. μῆνιν λέγεις καὶ : μένην, ἀμπελουργέ, μῆνιν λέγεις 

3 ’ -" -» ΄ 

δυσίατον. ἀλλα μοι εἰπέ, τί περὶ τῆς ἐν τῷ Πόντῳ 
νήσου θαυμάσιον ὁ Προωτεσίλεως οἶδεν᾽ ἐκεῖ γάρ 

2 » ’ 

που αὐτῷ ξυγγίγνεται. 
2 2 » ΄ ἢ ’ ᾿ 5ωῦ ως » 4. Ἐκεῖ. ξένε. καὶ λέγει περὶ αὐτῆς τοιαῦτα. 

ς ἂν ᾿ ἣ» ΄, τ 2 » ΄ ᾿ - ὡς νῆσος μὲν εἴη μία τῶν ἐν τῷ Πόντῳ πρὸς τῇ 
2 »" » " 5 3 ι ι 
ἀξένῳ πλευρᾷ μᾶλλον. ἣν τίϑενται ἀριστερὰν οἷ τὸ 
στόμα τοῦ Πόντου ἐσπλέοντες. ἐπέχοι δὲ στάδια 9 

» ἘΣ 3 ΄ 

μῆχος μὲν τριάχοντα, εὖρος δὲ οὐ πλείω τεττάρων, 
δένδρα τε ἐν αὐτῇ πεφύκοι λεῦκαί τε καὶ πτελέαι. 

ς ,᾿ ᾿ ’, 

τὰ μὲν ἄλλα ὡς ἔτυχε. τὰ δὲ περὶ τὸ ἱερὸν ἐν κόσμῳ 
“) ς, }Ὶ αν ἃ . “, ν ᾿ - , 

᾿ηδη. τὸ δὲ ἵερον ἵδρυται μὲν πρὸς τῇ “Μαιώτιδὶ --- 
ἡ δὲ ἴση τῷ Πόντῳ ἐς αὐτὸν βάλλει - -τὰ δὲ ἐν: 

αὐτῷ ἀγάλματα ᾿Δχιλλεύς τε καὶ Ἑλένη ὑπὸ Μοι- 

ρῶν ξυναρμοσϑέντες. κειμένου γὰρ δὴ ἐν ὀφϑαλμοῖς 
τοῦ ἐρᾶν καὶ ποιητῶν τὸν ἔρωτα ἀπὸ τούτου ἀδόν- 
τῶν πρῶτοι ᾿Δχιλλεύς τὲ καὶ Ἑλένη μηδὲ ἀφϑέντες 

ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ ἡ μὲν κατ᾽ “ἴγυπτον. ὁ δὲ ἐν Ἰλέῳ 

δ ν τὲς ἐρᾶν ἀλλήλων ὥρμησαν γένεσιν ἱμέρου ἰσώ- 

16 ματος] ὦτα εὑρόντες. πεπρωμένης δὲ αὐτοῖς ἐς τὸ 
: 11: 

οι 
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3 ΄ » Ὁ 2 - » -» ς ᾿ς... ΄ὔ 

ἄϑανατον τῆς διαίτης οὐδεμιᾶς γῆς τῶν ὑπὸ Ἰλίῳ. 
3τπ ΄ " 2 2 “ ὌΡΩ ΡΥ 

Εχινάδων τε τῶν κατ΄ Οἰνιάδας καὶ ᾿Δκαρνανίαν 

ἤδη μεμιασμένων, ὅτε δὴ ᾿Δλκμαίων ἀποκτείνας 
τὴν μητέρα τὰς ἐχβολὰς τοῦ ᾿Αἀχελώου ᾧκησεν ἐν 
γῇ νεωτέρᾳ τοῦ ἔργου. ἵκετεύει τὸν Ποσειδῶνα ἡ 
Θέτις ἀναδοῦύναί τινα ἐκ τῆς ϑαλάττης νῆσον. ἐν 
τ ᾽ , ς ᾿ 2 ᾿ , -ν » Γ 

ἡ οἰκήσουσιν. ὁ δὲ ἐνθυμηϑεὶς τὸ μῆκος τοῦ Πὸν- 

του καὶ ὅτι νήσου οὐδεμιᾶς ἐν αὐτῷ κειμένης ἀοίκη- 
τος πλεῖται, τὴν Δευκὴν νῆσον, ὁπόσην εἶπον. 

τς 9 , 2 “» Χ Ἀ Ὲ ’ ᾽ »͵ .4 
10 ἀνέφηνεν ᾿Δχιλλεῖ μὲν καὶ Ελεένῃ οἰκεῖν. ναύταις 

δὲ ἴστασϑαι καὶ τῷ πελάγει ἐγκαϑορμίξεσϑαι. ξυμ-- 
΄ ς 3 

πάσης δὲ ἄρχων, ὁπόση ὑγρὰ οὐσία καὶ τοὺς ποτα- 
ἡ Ρ] ΄ ᾿Ὶ ,ὔ Α Ἁ ’ὔ 

μους ἐννοησας τὸν Θερμώδοντα καὶ τὸν Βορυσϑένην 

καὶ τὸν Ἴστρον, ὡς ἀμηχάνοις τε καὶ ἀενάοις δεύ- 
τό μασιν ἐς τὸν Πόντον ἐκφέρονται, προὔχωσε τὴν 

ἰλὺν τῶν ποταμῶν, ἣν ἀπὸ Σκυϑῶν ἀρξάμενοι 
-" ς Ξ 

σύρουσιν ἐς τὸ πέλαγος νῆσόν τε [ὁπόσην εἶπον. 
ἀπετόρνευσε συστησάμενος αὐτὴν ἐν τῷ πυϑμένι 
τοῦ Πόντου. ἐνταῦϑα εἶδόν τε πρῶτον καὶ περιέ- 

80 βαλον ἀλλήλους ᾿Ζχιλλεύς τε καὶ Ἑλένη καὶ γάμον 
ἐδαίσαντο σφῶν Ποσειδῶν τε αὐτὸς καὶ ᾿Φμφιτρίτη 
Νηρηΐδες τε ξύμπασαι καὶ ὁπόσοι ποταμοὶ καὶ δαί- 

ο ᾿ » ἢ . ΄ ο48 
μονὲς ἔρχονται τὴν ΜΜαιῶτίν τὲ καὶ τὸν Πόντον. 3 

Ρ ΕΣ Ἀ ΦΑῚ ᾿ Ἁ ᾿ὕ᾿ 2 3 τς ; 5 

οἰκεῖν μὲν δὴ λευκοὺς ὄρνιϑας ἐν αὐτῇ φασιν, εἶναι 
“ ͵ ς ͵ τ Γ 
2 ὃὲ τούτους ὑγροῦς τε καὶ τῆς ϑαλαάττης ἀποζοντας. 

ει ᾿ 3 ’, ’ ο -» »" 

οὺς τὸν Ζ4χιλλεα ϑερόποντας ἑαυτοῦ πεποιῆσϑαι 

κοσμοῦντας αὐτῷ τὸ ἄλσος τῷ τε ἀνέμῳ τῶν πτε- 
ρῶν καὶ ταῖς ἀπ᾿ αὐτῶν ῥανίσι, πράττειν δὲ τοῦτο 

828 χαμαὶ πετομένους καὶ μικρὸν τῆς γῆς ὑπεραίροντας. 
Ὥ . Α , Ἁ Ἁ -»"Ἢ ΄ Γ 

17 80 ἀνθρώποις δὲ πλεουσι μὲν τὸ τοῦ πελάγους χασμα 
Οὐ - ν ϑ, 
ὁσία ἡ νῆσος ἐσβαίνειν. κεῖται γὰρ ὥσπερ εὔξεινος 
νεῶν ἑστία. οἶκον δὲ μὴ ποιεῖσϑαι αὐτὴν πᾶσί τε 
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᾿ ἀπείρηται τοῖς πλέουσι καὶ τοῖς περὶ τὸν Πόντον 

τα Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις. δεῖ γὰρ προσορμισαμένους 

τε χαὶ ϑύσαντας ἡλίου δυομένου ἐσβαίνειν μὴ ἐν- 
"» -» “" - ΞΕ 

νυχεύοντας τῇ γῇ: κἂν μὲν τὸ πνϑῦμα ἕπηται. πλεῖν, 
εἰ δὲ μή. ἀναψαμένους τὸ πλοῖον ἐν κοίλῳ ἀνα- 
παύεσϑαι. ξυμπίνειν γὰρ δὴ λέγονται τότε ὁ ᾽4χιλ- 

΄ Ο , δι. 859 3 »- Ξ , - “4 
λεύς τε καὶ ἡ Ἑλένη καὶ ἐν ῳδαῖς εἶναι τὸν ἔρωτα 

Α 9 ΄ Ἵ»Ἤ ᾿ ς “ ᾿Ὶ ᾿" Ι 9 Α 

τὲ τὸν ἀλλήλων ἄδειν καὶ Ομήρου τὰ ἔπη τα ἐπὶ 

τῇ Τροίᾳ καὶ τὸν Ὅμηρον αὐτόν. τὸ γὰρ τῆς ποιη- 
τικῆς δῶρον, ὃ παρὸ τῆς Καλλιόπης τῷ ᾿Δχιλλεῖ 
ἐφοίτησεν. ἐπαινεῖ ὁ ᾿Δχιλλεὺς ἔτι καὶ σπουδάζει 
μᾶλλον. ἐπειδὴ πέπαυται τῶν πολεμικῶν. τὸ γοῦν 
53. ΚΣ, - ΄ , Ἀ, ἊΣ , Η 
ἄσμα τὸ ἐπὶ τῷ Ὁμήρῳ ϑείως αὐτῷ. ξένε. καὶ ποιη- 

980 τικῶς ξύγκειται, καὶ γὰρ ἐκεῖνο γιγνώσκει τὲ καὶ 
ἄδει ὁ Πρωτεσίλεως. 

Φ. ᾿Ἐμοὶ δ᾽ ἂν γένοιτο, ἀμπελουργέ, ἀκοῦσαι 

τοῦ ἄσματος. ἢ οὐ ϑέμις ἐκφέρειν αὐτό; 
᾽4. Καὶ μήν. ξένε. πολλοὶ τῶν προσελϑόντων 

τῇ νήσῳ καὶ ἄλλα τοῦ ᾿Αχιλλέως ἄδοντος ἀχούειν 

φασί, τουτὶ δὲ πέρυσιν, οἶμαι; τὸ ἄσμα ἡρμόσατο : 

χαριέστατα τῆς γνώμης καὶ τῶν ἡϑολδῶν ἔχον. ξύγ- 
τ .Ψ κειται δὲ ὧδε 

3 ΄ , ’, , 

4χώ. παρὰ μυρίον ὕδωρ 
μεγάλου ναίΐοισα πλευρὰ Πόντου 

ψάλλει σε λύρα διὰ χειρὸς ἐμᾶς. 
σὺ δὲ ϑεῖον Ὅμηρον ἄειδέ μοι 

2 ς ΄ 

κλέος ἀνέρων, κλέος ἁμετέρων πόνων. 
7 κι ΕῚ ’ 2 ἣΝ ΄᾿Ο ’ 

δι᾿ ὃν οὐ ϑάνον. δι᾿ ὃν ἐστί μοι 
Πάτροκλος. δι᾽ ὃν ἀϑανάτοις ἴσος 

ει 4 2 ΄ ἀκα ἐμός, 6 .] , ’ - δι᾿ ὃν ἁ δορίληπτος ἀειδομένα σοφοῖς 
κλέος ἤρατο κοὐ πέσε Τροία. 

Φ. δαιμονίως γε ὁ ᾿ΔΑχιλλεύς, ἀμπελουργξ, 

τῷ φ 

τῷ οι 

890 



10 

" υ 

Γ] Θ 

τ ῷ 

“}: Ά 
. ν᾿ 

214 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ [Ρ. 829. 

καὶ ἐπαξίως ἑαυτοῦ τὲ καὶ τοῦ Ὁμήρου. καὶ ἄλλωυςὨ 
σοφὸν ἕν τοῖς λυρικοῖς ἄσμασι τὸ μὴ ἀποτείνειν 

3 » -» , 
αὐτά, μηδὲ σχοινοτενῆ ἐργάξεσϑαι. καὶ ἐκ παλαιοῦ 252. 
᾽ὕ᾿ 9." ΄ ᾿ . 3 5 
ἄρα εὐδόκιμον τε βαὶ σοφὸν ἣν ἡ ποίησις. 

2 2 » «- Χ 

4. Ἔκ παλαιοῦ. ξένε. καὶ γὰρ τὸν Ἡρακλέα 148 
φασὶν ἀνασταυρώσαντα τὸ ᾿“σβόλου τοῦ κενταύρου 
σῶμα ἐπιγράψαι αὐτῷ τόδε τὸ ἐπέμιο 888 

΄ἤσβολος οὔτε ϑεῶν τρομέων ὄπιν οὔτ᾽ ἀνθρώπων 
ὀξυκόμοιο κρεμαστὸς ἀπ᾽ εὐλιπέος κατὰ πεύκης 
ἄγκειμαι μέγα δεῖπνον ἀμετροβίοιο, χοράκεσσιν. 

Φ. ᾿Δ4ϑλητής γε καὶ τούτων ὁ Ἡρακλῆς ἐγένετο 
μεγαληγορίαν ἐπαινῶν, ἀμπελουργέ, παρ᾽ ἧς δεῖ 
“ ἢ ι 2 , 

δήπου τὸν ποιητὴν φϑέγγεσϑαι. ἀλλ᾽ ἐπανίωμεν 
ἐπὶ τὴν νῆσον ῥεῦμα γὰρ δὴ ὑπολαβὸν ἡμᾶς. οἷα 

ὅ πολλὰ περὶ τὸν Πόντον εἴλεῖται, παρέπλαγξε τοῦ 
λόγου. 

᾿Α. Ἐπανίωμεν, ὦ ξένε" τὰ μὲν γὰρ ἄσματα 
τὰ ἐν αὐτῇ τοιαῦτα, καὶ ἡ φωνὴ δέ, ἣν ἄδουσι, 
ϑεῖαά τὲ ἠχεῖ καὶ λαμπρα᾿ διήκει γοῦν τοσαύτη ἐς τὸ 
πέλαγος. ὡς φρίκην ἀνίστασϑαι τοῖς ναύταις ὑπὸ 

ἐχπλήξεως. φασὶ δ᾽ οἵ προσορμισάμενοι καὶ κτύπου 2384. 
ἀκούειν ἵππων καὶ ἤχου ὅπλων καὶ βοῆς, οἷον ἐν 
πολέμῳ ἀναφϑέγγονται. εἰ δ᾽ ὁρμισαμένων ἐς τὰ 
βόρεια ἢ τὰ νότια τῆς νῆσου μέλλοι τις ἄνεμος 

τ τὴϑ , -" “ Ἐρ ΄ ς 3 ᾿ 
ὅ ἐναντίος τῷ ορμῳ πνεῖν, κηρύττει ὁ ΄Δχιλλευς 

κατὰ πρύμναν τοῦτο καὶ κελεύει μεϑορμισαμένους 
ἐχστῆναι τῷ ἀνέμῳ. πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἐκπλεόντων 

-" ΄ ’ ’, } 3 , 

τοῦ Ποντου προσπλεουσί τὲ μοι καὶ ἀπαγγέλλουσι 
τ ᾿ Α ,2 ς ᾽ ᾿ ΄ . - ταῦτα, καὶ νὴ 4΄, ὡς, ἐπειδὰν προίδωσι τὴν νῆσον 

ἅτε ἐν ἀπείρῳ πελάγει ἐμφερόμενοι περιβάλλουσί τε 
ἀλλήλους καὶ ἐς δάκρυα ὑφ᾽ ἡδονῆς ἔρχονται, κατα- 
πλεύσαντες δὲ καὶ τὴν γῆν ἀσπασάμενοι βαδίξουσιν 



Ρ. 8391 ἩΗΡΩΙΚΟΣ. 215 

ἐπὶ τὸ ἱερὸν προσευξόμενοί τὲ τῷ ̓ Δχιλλεῖ καὶ ϑύσον- 
τες. τὸ δὲ ἱερεῖον αὐτόματον τῷ βωμῷ προσέστηκε 
κατὰτὴν ναῦν τε καὶ τοὺς ἐμπλέοντας. τὸ μὲν δὴ περὶ 
τὴν κάλπιν τὴν χρυσῆν τὴν ἐν Χίῳ ποτὲ φανεῖσαν 
τῇ νήσῳ εἴρηται; ξένε, σοφοῖς ἀνδράσι καὶ τί ἂν τις 
ἀριξήλως εἰρημένων αὖϑις ἅπτοιτο; ἐμπόρῳ δὲ λ ἔγε- 
ται ϑαμίξοντί ποτε ἐς τὴν νῆσον φαίνεσϑαι μὲν ὁ 

᾿Δχιλλεὺς αὐτός. διηγεῖσϑαι δὲ αὐτῷ τὰ ἐν Τροία, 
Ἶ, 3 0.4 κ » . ᾿͵ ᾽ ΄, 

ξενίσαι δ᾽ αὐτὸν καὶ ποτῷ κελεῦσαί τε ἐκπλεύσαντα 

286 ἐς Ἴλιον ἀναγαγεῖν οἵ κόρην Τρωάδα. τὴν δεῖνα 
γ49 εἰπὼν δουλεύουσαν τῷ δεῖνι ἐν ᾿Ιλίῳ. ϑαυμάσαντος 

δὲ τοῦ ξένου τὸν λόγον καὶ διὰ τὸ ϑαρρεῖν ἤδη ἐρο- 
μένου αὐτόν, τί δέοιτο δούλης Ἰλιάδος. ..ὅτι(΄, ἔφη 

’ ὔ -»“, ΘῸΨ. κ . Ἁ 9. 

ξένε, γέγονεν ὅϑεν περ ὁ Εχτῶρ καὶ οἵ πρὸ αὖ- 
-» 3 » - 

τοῦ ἄνω, λοιπὴ δ᾽ ἐστὶ τοῦ Πριαμιδῶν τε καὶ 4αρ- 
δανιδῶν αἵματος.“ ὁ μὲν δὴ ἔμπορος ἐρᾶν τὸν ᾽4χιλ- 

’ὔ » Α ’ Α , Α " 

λέα ὥετο καὶ πριάμενος τὴν κόρην ἐς τὴν νῆσον 
2 ’ ες 4... ᾿" 3 , 3." “" 

ἀνέπλευσεν. ὁ δὲ ᾿4χιλλευς ἐπαινέσας αὐτὸν ἥκοντα 

τὴν μὲν προσέταξε φυλάττειν ἑαυτῷ ἐν τῇ νηὶ δι΄. 
5 Ἁ Α ΡῚ Α ψ Ἀ Α » Σ 

οἶμαι. τὸ μὴ ἐσβατὸν εἶναι γυναιξὶ τὴν νῆσον.’ 
ΓΑ͂Ν ΨΥ, , Ἷ ᾽ δ ἢ ι κ 3 ὦ αὑτὸν δὲ ἑσπέρας ἥκειν ἐς τὸ ἱερὸν καὶ εὐωχεῖσϑαι 

3 3 μι ᾿ Ὁ , 2 , Ν τ Ἁ 

μετ΄ αὐτοῦ τε καὶ Ἑλένης. ἀφικομένῳ δὲ πολλὰ μὲν 

χρήματα ἔδωκεν. ὧν ἥττους ἔμποροι. ξένον δ᾽ αὐ- 
τὸν ποιεῖσϑαι ἔφη διδόναι τέ οἵ τὴν ἐμπορίαν ἐνερ- 

. Α νι » 9 “ ; Α ᾿ ΣῈ ᾿ ᾿ς να 
γὸν καὶ τὴν ναῦν εὐπλοεῖν. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο. : 
δ λεῖ “Ἃς ν᾿» νᾶ 9 Ἢ ᾿ δὲ μϑεῳ ὁ ΘΡΎΜΟΝ 

οοὔὺ μὲν πλεῖδ΄ ἔφη ..ταὐῦτ᾽ ἔχων, τὴν δὲ κόρην ἐπὶ 

τοῦ αἰγιαλοῦ λίπε μοι΄΄. οὔπω στάδιον ἀπεῖχον τῆς 
γῆς καὶ οἰμωγὴ προσέβαλλεν αὐτοὺς τῆς κόρης δια- 
σπωμένου αὐτὴν τοῦ ᾿4χιλλέως καὶ μελειστὶ ξαίνον - 
τος ᾿Δμαζόνας δέ, ἃς ἔνιοι τῶν ποιητῶν φασιν 
ἐλϑεῖν ἐς Τροίαν ᾿Δχιλλεῖ μαχουμένας οὐκ ἀπέκτει-- 

ς 3 Ξ ψὲν ὁ ᾿ΔΑχιλλεὺς ἐν Τροίᾳ, πιϑανὸν γὰρ οὐκ οἶδ᾽ 

10 

τῷ Φῷ 

90 19 
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ὅπως Πριάμου πολεμήσαντος αὐταῖς ὑπὲρ Φρυγῶν 5208 
κατὰ Μυγδόνα ξυμμάχους ᾿Δμαξόνας ὕστερον ἐλϑεῖν 
Ἰλέῳ, ἀλλ᾽ οἶμαι κατὰ τὴν Ὀλυμπιάδα, ἣν τὸ πρῶτον 
ἐνίκα στάδιον “εωνίδας ὁ Ῥόδιος, ἀπώλεσεν αὐτῶν 
ὁ ̓ ἡχιλλεὺς τὸ μαχιμώτατον ἐν αὐτῇ, φασι, τῇ νήσῳ. 

Φ. Μεγάλου. ὦ ἀμπελουργέ, ἥψω λόγου, καὶ 1ὅ0 
τὰ ὦτά μοι ἤγειρας καὶ ἄλλως ἑστηκότα πρὸς τοὺς 

σοὺς λόγους ἥκειν δέ σοι καὶ ταῦτα εἰκὸς παρὰ τοῦ 

Πρωτεσίλεω. 
᾿Α4. Παρὰ τούτου. ξένε. τοῦ χρηστοῦ διδασκά- 

λου. πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ἐς τὸν Πόντον ἐσπεπλευκό-- 

τῶν δῆλα δὴ ταῦτα. κατὰ γὰρ τὴν ἄξενον τοῦ Πόν- 
του πλευράν, ἧ τὰ ὄρη τὰ Ταυρικὰ τέταται, λέγον-- 
ταί τινες οἰκεῖν ᾿Δμαξζόνες, ἣν Θερμώδων τε καὶ 
Φᾶσις ἐξερχόμενοι τῶν ὀρῶν περιβάλλουσιν ἤπειρον, 
ἃς ὁ πατήρ τε καὶ φυτουργὸς αὐτῶν "ρης ἐπαί- 
δευσεν ἐν ὁμιλίᾳ τῶν πολεμικῶν εἶναι καὶ ξῆν ἔνο-- 
πλόν τὲ καὶ ἔφιππον βίον, βουκολεῖσϑαι δὲ αὐταῖς 
ἵππον ἐν τοῖς ἕλεσιν ἀποχρῶσαν τῷ στρατῷ. ἀνδράσι 
μὲν δὴ ἐνομιλεῖν οὐ παρέχειν σφᾶς τὴν ἑαυτῶν 
χώραν, αὐτὰς δ᾽, ἐπειδὰν δέωνται τέκνων. κατιού--: 
σας ἐπὶ ποταμὸν “Ἅλυν ἀγοράξειν τε καὶ ξυγγίγνε- 
σϑαι τοῖς ἀνδράσιν. ἔνϑα ἔτυχεν, ἀπελθούσας τε ἐς 
ἤϑη καὶ οἴκους, ἃ μὲν ἂν τέχωσιν ἄρρενα, φέρειν 

ας ἢ Ν᾿ ἂν » ’ “ Ξ 3 ,ὔ 3 Ἁ δ Ψ,. 

ὅ ἐπὶ τὰ ὁρια τῆς χῶρας, ὁπῶς ἀνέλοιεν αὐτὰ οἱ φυ- 260 

σαντες, τοὺς δὲ ἀναιρεῖσϑαί τε. ὧν ἕκαστος ἔτυχε, 
καὶ ποιεῖσϑαι δούλους, ἃ δ᾽ ἂν ἀποτέκωσι ϑηλέα, 
φιλεῖν τε ἤδη λέγονται καὶ ὁμόφυλα ἡγεῖσθαι, ὅε- 

ραπεύειν τε ἡἧ φύσις μητέρων, πλὴν τοῦ ἐπισχεῖν 
γάλα, τουτὶ δὲ πράττουσι διὰ τὰς μάχας, ὡς μήτε 
αὐτὰ ϑηλύνοιντο, μήτε τοὺς μαζοὺς ἀποκρεμῶντο. 
τὸ μὲν δὴ ὄνομα ταῖς ᾿Δμαξόσιν ἐκ τοῦ μὴ μαξῷ 
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τρέφεσθαι κεῖσθαι ἡγώμεθα, τρέφουσι δὲ τὰ βρέφη 
γάλακχτί τε φορβάδων ἵππων καὶ δρόσου κηρίοις. ἣ 
μέλιτος δίκην ἐπὶ τοὺς δόνακας τῶν ποταμῶν ἵξάνει. 
τὰ δὲ ποιηταῖς τε καὶ μυϑολόγοις περὶ τῶν ᾿Ζμαξό- 

1 νῶν τούτων εἰρημένα παραιτησώμεϑθα τοῦ λόγου, 
πρόσφορα γὰρ οὐκ ἂν τῇ παρούσῃ σπουδῇ γένοιτο. 
τὸ δὲ περὶ τὴν νῆσον ἔργον, ὁποῖόν τι αὐταῖς ἐπρά- 
χϑη καὶ ἐς ὅ τι ἐτελεύτησε, λεγέσϑω μᾶλλον, ἐπειδὴ 
τῶν τοῦ Πρωτεσίλεω λόγων ἐστί" ναῦται γὰρ ἐπὶ 
νεῶν ποτὲ πλειόνων καὶ ναυπηγοὶ τῶν ἐς Ἑλλής- 
ποντὸν ἀπαγόντων ἐκ τοῦ Πόντου ὥνια κατηνέ- 
χϑησαν ἐς τὴν ἀριστερὰν τοῦ πελάγους ὄχϑην, περὶ 
ἣν αἱ γυναῖκες οἰκεῖν λέγονται. ληφϑέντες δὲ ὑπ᾽ 
αὐτῶν χρόνον μέν τινα ἐδέδεντο σιτούμενοι πρὸς 

. φάτναις, ἵνα ἀποδῶνται σφᾶς ὑπὲρ τὸν ποταμὸν 
ἄγουσαι τοῖς ἀνδροφάγοις Σχύϑαις᾽ ἐπεὶ δὲ μειρά- 

62 χιον ξὺν αὐτοῖς ληφϑὲν μία τῶν ᾿“μαξόνων ἐπὶ τῇ 
ὥρᾳ ἠλέησε καί τις ἔρως ἐκ τούτου ἐγένετο, παραι- 
τεῖται τὴν δυναστεύουσαν ἀδελφὴν οὖσαν μὴ ἀπο- 
δόσϑαι τοὺς ξένους, λυϑέντες δὲ καὶ πρὸς αὐτὰς 

συγκραϑέντες ἐφθέγγοντο ἤδη τὸν ἐκείνων τρόπον, 
τόν τε χειμῶνα καὶ τὰ ἐν τῇ ϑαλάττῃ διηγούμενοι 
παρῆλθον ἐς μνήμην τοῦ ἵεροῦ προσπεπλευκότες 
οὐ πάλαι τῇ νήσῳ καὶ δηΐεσαν τὸν ἐν αὐτῷ πλοῦ- 
τον, αἵ δ᾽ εὕρημα ποιησάμεναι τοὺς ξένους ἐπειδὴ 
ναῦταί τε ἦσαν καὶ νεῶν τέχτονες οὔσης καὶ ἄλλ ὡς 

ναυπηγησίμου σφίσι τῆς χώρας ποιοῦνται ναῦς τὸν 
ἱππαγωγῶν τρόπον. ὡς τὸν ᾿Δχιλλέα σχήσουσαι 

ταῖς ἵπποις, καταβᾶσαι γὰρ ἵππων ᾿Δμαξόνες ϑῆλυ 

τέ εἰσι γένος «καὶ ἀτεχνῶς γυναῖκες. εἰρεσίας μὲν δὴ 
πρῶτον ἥψαντο καὶ πλεῖν ἐμελέτησαν, ὡς δ᾽ ἐπι- 
στήμην τοῦ πλεῖν ξυνελέξαντο. ὥρασαι περὶ ἔαρ 
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ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Θερμώδοντος ἀφῆκαν ἐς τὸ 
ἱερὸν σταδίους μάλιστα δισχιλίους ἐπὶ νεῶν, οἶμαι, 

πεντήκοντα, καὶ προσορμισάμεναι τῇ νήσῳ πρῶτον 
μὲν ἐκέλευσαν τοὺς Ἑλλησποντίους ξένους ἐκκό- 
πτειν τὰ δένδρα, οἷς κεκόσμηται κύκλῳ τὸ ἵερόν, 
ἐπεὶ δὲ οἱ πελέκεις ἐς αὐτοὺς ἀνακοπέντες τοῖς μὲν 
ἐς κεφαλὴν ἐχώρησαν, τοῖς δὲ ἐς αὐχένα πάντες τε 364 
πρὸς τοῖς δένδρεσιν ἔπεσον, ἐπεχύϑησαν αἵ ᾽άμα- 
ξόνες τῷ ἱερῷ βοῶσαί τε καὶ τὰς ἵππους ἐλαύνουσαι" 
ὁ δὲ ϑερμόν τε καὶ δεινὸν ἐς αὐτὰς ἰδὼν καὶ πηδή- 
σας οἷον ἐπὶ Σκαμάνδρῳ τε καὶ Ἰλίῳ πτοίαν μὲν 153 
χαλινοῦ κρείττω ταῖς ἵπποις ἐνέβαλεν, ὑφ᾽ ἧς ἀνε- 
σκίρτησαν ἀλλότριόν τε καὶ περιττὸν ἄχϑος ἡγού- 
μεναι τὰς γυναῖκας, ἐς δὲ ϑηρίων ἤϑη μετέστησαν 
καὶ κειμέναις ἐμπεσοῦσαι ταῖς ᾿Αμαξζόσι τάς τε 
ὁπλὰς ἐνήρειδον καὶ τὰς χαίτας ἔφριττον καὶ τὰ 
ὦτα ἐπ᾽ αὐτὰς ἵστασαν, καϑάπερ τῶν λεόντων οἵ 
ὦμοί, κειμένων τε γυμνὰς ὠλένας ἤσϑιον καὶ τὰ 
στέρνα ῥηγνῦσαι προσέχειντο τοῖς σπλάγχνοις καὶ 
ἐλάφυσσον. ἐμφορηϑεῖσαι δὲ ἀνθρωπείου βρώσεως 
ἐχρόαινον περὶ τὴν νῆσον καὶ ἐμαίνοντο μεσταὶ λύ- 
ρου, στᾶσαι δὲ ἐπὶ τῶν ἀκρωτηρίων καὶ τὰ νῶτα 
τοῦ πελάγους ἰδοῦσαι πεδίῳ τε ὥοντο ἐντετυχηκέναι 
καὶ κατὰ τῆς ϑαλάττης ἑαυτὰς ἧκαν. ἀπώλοντο δὲ 
καὶ αἵ νῆες τῶν ᾿Αμαξόνων ἀνέμου σφοδροῦ ἐς 
αὐτὰς πνεύσαντος. ἅτε γὰρ κεναὶ καὶ οὐδενὶ κόσμῳ 
ὡρμισμέναι προσέπιπτον ἀλλήλαις καὶ ξυνηράττοντο 
ναῦς τε ὥσπερ ἐν ναυμαχίᾳ κατέδυε ναῦν καὶ 
ἀνερρήγνυ, καὶ ὁπόσας ἐγκαρσίους τε καὶ ἀντιπρώ-- 366 
ρους ἐμβολὰς ποιοῦνται κυβερνῆται ναύμαχοι, πᾶσαι 
ξυνέπεσον ἐν ναυσὶ κεναῖς καὶ οὐκ ἐκ προνοίας 
πλεούσαις. πολλῶν δὲ ναυαγίων τῷ ἱερῷ προσενε-. 
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Ῥ)Ἅ Α 9 , 2 3 -" ’ 3 ΄ 

χϑέντων καὶ ἀνθρώπων ἕν αὐτῷ κειμένων ἑμπνεον -- 

τῶν ἔτι καὶ ἡμιβοώτων μελῶν τε ἀνθρωπείων ἐσπαρ- 
»"Ο κι ἐ 

μένων καὶ σαρκῶν, ἃς διέπτυσαν αἱ ἵπποι. κάϑαρ- 
ει ᾿ “ “- ΄ δ ΄ . 

σιν ὁ Δχιλλευς ποιεῖται τῆς νήσου ῥαδίαν᾽ κορυ- 

φρὴν γὰρ τοῦ πόντου ἐπισπασάμενος ἀπένιψέ τε καὶ 
᾿ἀπέχλυσε ταῦτα. 

Φ. Ὅστις ς ἀμπελουργέ , μὴ ϑεοφιλῆ σε ἡγεῖται 
΄ . ΄ Ἂν ἜΑ ᾿ ι ᾿ , 

σφόδρα, αὐτὸς ἀπήχϑηται τοῖς ϑεοῖς " τὸ γὰρ τοιοῦ - 

τους τὲ καὶ ϑείους λόγους εἰδέναι οὕτω. παρ᾽ ἐκεί- 
νῶν οἶμαί σοι ἥκειν, οἵ καὶ Πρωτεσίλεω φίλον τέ 

’ -» ς » 

σε καὶ ἐπιτήδειον ἐποίησαν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τῶν ἡρωικῶν 
ς -" 

ἡμᾶς λόγων ἐμπέπληκας. τὸ μὲν ὅπως αὐτὸς ἀνα- 
΄ὕ ϑν Δ 5. ΤᾺΣ ᾽ ΄, 2 ἌΡ, , " 

βεβίωκεν. οὐκέτ᾽ ἂν ἐροίμην. ἐπειδὴ ἀβεβήλῳ τε καὶ 
τὰ 3 -" - 

ἀπορρήτῳ φῃς αὐτὸν χρῆσϑαι τούτῳ τῷ λόγω, τοὺς 
δὲ Κωκυτούς τε καὶ Πυριφλεγέϑοντας καὶ τὴν ᾿᾽Ζ4χε- 
ρουσιάδα καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ποταμῶν τε καὶ τῶν 

608 ἍἽ » 3 ΄ ΄ ᾿ ΄, Ἁ Ζὲ ᾿ ᾿ κ 

08 λιμνῶν ὀνόματα καί, νὴ Ζ“ία. τοὺς Αἰακοὺς καὶ τὰ 
“ -" 

τούτων δικαστήριά τε καὶ δικαιωτήρια αὐτὸς τε ἴσως 
ἀπαγγελεῖς καὶ ξυγχωρεῖ διηγεῖσϑαι. 

3 ᾿Ξ .» ΕΓ »Ἥν 

Α. Ξυγχωρεῖ μέν, ἑσπέρα δὲ ἤδη καὶ βοῦς 
Ἁ 3 ΄ » , ς -" ς 

ὅ8 πρὸς ἀναπαυλῃ᾽ τὰ γοῦν ξευγάρια ὁρᾷς, ὡς ἐκ 

βουλυτοῦ ἥκει καὶ χρή μὲ αὐτὰ ὑποδέξασϑαι καὶ ὁ 
λόγος πλείων τοῦ καιροῦ νῦν μὲν δὴ ἐπὶ τὴν ναῦν 

Γ , , ς » χαίρων ἴϑι πάντα ἔχων, ὁπόσα ὁ κῆπος φέρει, κἂν 

ἀπὸ τῆς νεὼς τῷ Πρωτεσίλεῳ. τουτὶ γὰρ τοὺς ἐν- 
ϑένδε λύοντας νενόμισται πράττειν, εἰ δ᾽ ἐναντίον 

εἴη τὸ πνεῦμα. χώρει δεῦρο ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι καὶ 
τεύξει οὗ βούλει. 

᾿ Φ. Πείϑομαί σοι, ἀμπελουργέ, καὶ οὕτως ἔσται" 
πλεύσαιμι δὲ μήπω. Πόσειδον. πρὶν ἢ καὶ τοῦδε 
ἀκροάσασϑαι τοῦ λόγου. 

ΠΡ ΑΜ νων 

μὲν τὸ πνεῦμα ὑμέτερον ἢ. πλεῖ, ξένε, σπείσας : 
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Τὰ 8}. 
64, Ἐ. 

ΜΕΝ. Ἢ ὀρυχὴ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ καὶ σοί, Μουσώνιε, 686 
διὰ χειρός, ὥς φασι, γεγονυῖα τῷ τυράννῳ νοῦν 
εἶχεν Ἕλληνα. 

ΜΟΥΣ. Ἴσϑι, ὦ Μενέκρατες, καὶ βελτέω ἐντε- 
ϑυμῆσϑαι Νέρωνα᾽ τὰς γὰρ περιβολὰς τῆς Πελοπον- 

νήσου τὰς ὑπὲρ Μαλέαν ξυνήρει τοῖς ϑαλαττουμέ- 
νοις εἴκοσι σταδίων τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ῥήγματι᾽ τοῦτο δ᾽ 
ἂν καὶ τὰς ἐμπορίας ὥνησε καὶ τὰς ἐπὶ ϑαλάττῃ 
πόλεις καὶ τὰς ἐν τῇ μεσογείᾳ. καὶ γὰρ δὴ κἀκεί- 
ναις ἀποχρῶν ὃ οἴκοι καρπός. ἢν τὰ ἐπιϑαλάττια εὖ 
πράττῃ. 

ΜΕΝ. Ταῦτα δὴ διέξελϑε, “Μουσώνιε, βουλο- 687 
μένοις ἡμῖν ἀκροάσασϑαι πᾶσιν. εἰ μή τι ἀπύυϑάσαι 

διανοῇ ἕτερον. 
ΜΟΥ͂Σ. δίειμι βουλομένοις. οὐ γὰρ οἶδ᾽, ὅ τι 

, “ -ν ΡΞ 2 , 
χαφιξοίμην ἂν μᾶλλον τοῖβ γὲ ἀφιγμένοις ἐς ἀηδὲς 
οὕτω φροντιστήριον ἐπὶ τῷ σπουδάζξειν᾽ Νέρωνα 
τοίνυν ἕς ᾿ἡχαίαν δαὶ ἦγον καὶ τὸ σφόδρα ἑαυτὸν 
πεπεικέναι μηδ᾽ ἂν τὰς Μούσας ἀναβάλλεσϑαι ἥδιον. 
5 Γ Ἁ Α ἌΝ Υ͂ , , "» 

ἐβουλεέτο δὲ χαὶ τὰ Ὀλύμπια τὸν γυμνικώτατον τῶν 
2 , »" ἕω Ἁ ο ’ ΐᾳ 

ἀγώνων στεφανοῦσϑαι ἄδων. τὰ γὰρ Πύϑια, του- 
τῶν μὲν ἑαυτῷ μετεῖναι μᾶλλον ἢ τῷ ᾿Απόλλωνι, 

Ἁ “: - τὶ -» 

μηδὲ γὰρ ἂν μηδ᾽ ἐκεῖνον ἐναντίαν αὑτῷ κιϑάραν 
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δ 32 Ἁ »" 

τε καὶ δὴν ϑέσθϑαι. ὁ δ᾽ ᾿Ισϑμὸς οὐ τῶν ἄποϑεν 
-»" νὰ - ΄ "» 

αὐτῷ βεβουλευμένων. ἀλλ᾽ ἐντυχὼν τῇ φύσει τοῦ 
, , Ἂχ ΄ ῳ 

τόπου μεγαλουργίας ἡράσϑη τὸν τὲ βασιλέα τῶν ἐπὶ 
τὴν Τροίαν ποτὲ ᾿Δχαιῶν ἐνθυμηϑείς, ὡς τὴν Εὖὔ- 
βοιαν τῆς Βοιωτίας ἀπέτεμεν Εὐρίπῳ τῷ περὶ τὴν 

’΄ 2 } ᾿ Ν Ξι ς ς ΄ 

Χαλκίδα. ἔτι γε μὴν καὶ τὸν Ζ]αρεῖον. ὡς ὁ Βοόσπο- 
᾿ 3 τυ. ἢ Ἁ , Ἁ ΨΥ Ἢ, 

ρος ἐγεφυρώϑη αὐτῷ ἐπὶ τοὺς Σκυϑας. τὰ δὲ Ξέρ- 
ἕου καὶ πρὸ τούτων ἴσως ἐνενόησε μέγιστα τῶν 

688 μεγαλουργιῶν ὄντα, καὶ πρὸς τούτοις τῷ δι᾽ ὀλίγου 

“ὦ Ὁ 

ΒΥ τ 

5 -ἧς 

ἀλλήλοις ἐπιμῖξαι πάντας ἡγήσατο τὴν Ἑλλάδα λαμ- 
πρῶς ἑστιᾶσϑαι τοῖς ἔξωϑεν᾽ αἱ γὰρ τύραννοι φύσεις 

μεϑύουσι μέν͵, ψαύουσι δέ πη..... καὶ ἀκοῦσαι 
τοῦτο φϑέγμα. προελϑῶὼν δὲ τῆς σκηνῆς ὕμνον μὲν 
᾿ΖΦμφιτρίτης τε καὶ Ποσειδῶνος ἦσε καὶ ἄσμα οὐ 
μέγα Μελικέρτῃ τὲ καὶ Δευκοϑέᾳ, ὀρέξαντος δ᾽ 
αὐτῷ χρυσὴν δίκελλαν τοῦ τὴν Ἑλλάδα ἐπιτροπεύ- 
σαντος ἐπὶ τὴν ὀρυχὴν ἠξε κροτούμενός τε καὶ ἀδό- 
μένος καὶ καϑικόμενος τῆς γῆς τρίς. οἶμαι, τοῖς τε 

τὴν ἀρχὴν πεπιστευμένοις παρακελευσάμενος ξυν- 
τόνως ἅπτεσθαι τοῦ ἔργου ἀνήει ἐς τὴν Κόρινϑον : 
τὰ Ἡρακλέους δοκῶν ὑπερβεβλῆσϑαι πάντα. οἵ μὲν 
δὴ ἐκ τῶν δεσμωτηρίων τὰ πετρώδη τε καὶ δύσεργα 
ἐξεπόνουν. ἡ στρατιὰ δὲ τὰ γεώδη τε καὶ ἐπίπεδα" 
ἑβδόμην δέ που καὶ πέμπτην ἡμέραν προσεζευγμέ- 
νῶν ἡμῶν τῷ ᾿Ισϑμῷ κατέβη τις ἐκ Κορίνϑου λόγος 
οὔπω σαφὴς ὡς δὴ τοῦ Νέρωνος μετεγνωκότος τὴν 
τομήν. ἔφασαν δὲ τοὺς 4ἰγυπτίους γεωμετροῦντας 
τῆς ἑκατέρας ϑαλάττης τὰς φύσεις οὐκ ἰσοπέδοις 
αὐταῖς ἐντυχεῖν, ἀλλ᾽ ὑψηλοτέραν ἡγουμένους τὴν 
ἐκ τοῦ Λεχαίου περὶ τῇ Αἰγίνῃ δεδοικέναι, πελά- 
γους γὰρ τοσούτου νήσῳ ἐπιχυϑέντος κἂν ὑποβρύ- 
χιον ἀπενεχϑῆναι τὴν Αἴγιναν. Νέρωνα δὲ τῆς μὲν 

σι 

μ᾿ . 
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τοῦ ᾿Ισϑμοῦ τομῆς οὐδ᾽ ὧν Θαλῆς μετέστησεν ὁ 
σοφώτατός τε καὶ φυσικώτατος, τοῦ γὰρ τεμεῖν αὐτὸν 
ἤρα μᾶλλον ἢ τοῦ δημοσίῳ ἄδειν, ἡ δὲ τῶν ἑσπερίων 

ἐθνῶν κίνησις καὶ ὁ ὕπατος ὁ τῶν ἐκείνῃ νῦν ἁπτό- 
ὅδ μένος, ὄνομα δὲ αὐτῷ Βίνδιξ, ἀπήγαγεν Ἑλλάδος τε 
καὶ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ Νέρωνα ψυχρῶς γεωμετρήσαντα᾽ 
τὰς γὰρ ϑαλάττας ἰσογαίους τε καὶ ἰσοπέδους οἶδα. 

φασὶ δὲ αὐτῷ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς Ῥώμης ὀλισϑάνειν ἤδη 
καὶ ὑποδιδόναι. τουτὶ καὶ αὐτοὶ χϑὲς ἠκούσατε τοῦ 

1ὸ προσπλεύσαντος χιλιάρχου. 
ΜΕΝ. Ἡ φωνὴ δέ. Μουσῶώνιε, δι᾿ ἣν μουσο-- 640 

μανεῖ καὶ τῶν Ὀλυμπιάδων τε καὶ Πυϑιάδων ἐρᾷ, 
πῶς ἔχει τῷ τυράννῳ; τῶν γὰρ Πήμνῳ προσπλεόν- 
τῶν οἱ μὲν ἐθαύμαξον, οἱ δὲ Ὡρ Ὁ 

ΜΟΥΣ. ᾿4λλ᾽ ἐκεῖνος γε, ὦ Μενέκρατες, οὔτε 

ϑαυμασίως ἔχει τοῦ φϑέγματος, οὔτ᾽ αὖ γελοίως ; ἡ 

γὰρ φύσις αὐτὸν ἀμέμπτως τε καὶ μέσως ἤρμοχε᾽" 
φϑέγγεται δὲ κοῖλον μὲν φύσει καὶ βαρὺ ἐγκειμένης 
αὐτῷ τῆς φάρυγγος. μέλη δ᾽ οὕτω κατεσκευασμένης 
βομβώδη πως (ἠχεῖ). οἵ δέ γε τόνοι τῶν φϑόγγων 
ἐπιλεαίνουσι τοῦτο. ἐπεὶ μὴ ϑαρρεῖ μὲν δὴ ἑαυτῷ, 
χρωμάτων δὲ φιλανθρωπίᾳ καὶ μελοποιέᾳ εὐαγώγῳ 

[μὲν δὴ] καὶ κιϑαρῳδίέᾳ εὐσταλεῖ καὶ τῷ, οὐ καιρός, 
βαδίσαι καὶ στῆναι καὶ μεταστῆναι καὶ τὸ νεῦμα 
ἐξομοιῶσαι τοῖς μέλεσιν αἰσχύνην ἔχοντος μόνου τοῦ 
βασιλέα δοκεῖν ἀκριβοῦν ταῦτα. εἰ δὲ μιμοῖτο τοὺς 
κρείττονας. φεῦ γέλωτος. ὡς πολὺς τῶν ϑεωμένων 

ἐκπίπτει καίτοι μυρίων φόβων ἐπηρτημένων, εἴ τις 
ἐπ᾿ αὐτῷ γελῶν εἴη. νεύει μὲν γὰρ τοῦ μετρίου πλέον 
ξυνάγων τὸ πνεῦμα, ἐπ᾽ ἄκρων δὲ διίσταται τῶν 

' 
᾿ 

» 3 ΄ Ὁ δον - » ΄ὔ ͵ 
ποδῶν ἀνακλῶμενος. ὥσπερ οὗ ἐπὶ τοῦ τροχοῦ, φύσει 641 

δ᾽ ἐρυϑρὸς ὧν ἐρευϑεῖ μᾶλλον πιμπραμένου αὐτῷ 
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τοῦ προσώπου. τὸ δὲ πνεῦμα ὀλίγον καὶ οὐκ ἀπο- 
χρῶν που δή. 

ΜΕΝ. Οἱ δ᾽ ἐν ἀγῶνι πρὸς αὐτὸν πῶς ὑφίεν- 
ται, ὦ Μουσώνιε; τέχνῃ γάρ που χαρίζονται. 

ΜΟΥ͂Σ. Τέχνῃ μέν. ὥσπερ οἱ ὑποπαλαίοντες" 

ἀλλ᾽ ἐνθυμήϑητι, ο ΑΕ  ἐαθεαΣ τὸν τῆς τραγῳδίας 

ὑποκριτήν. ὡς ᾿Ισϑμοῖ ἀπέϑανεν᾽ εἰσὶ γὰρ κίνδυνοι 

καὶ περὶ τὰς τέχνας. ἢν ἐπιτείνωσιν οἷ τεχνάξοντες. 
ΜΕΝ. Καὶ τί τοῦτο. Μουσώνιε; σφόδρα γὰρ 

ἀνήκοος τοὺ λόγου. 
ΜΟΥΣ. ἄκουε δὴ λόγου ἀτόπου μέν. ἐν ὀφϑαλ- 

μοῖς δὲ Ἑλλήνων πεπραγμένου᾽ ᾿Ισϑμοῖ γὰρ νόμου 
κειμένου μήτε κωμῳδίαν ἀγωνίξεσϑαι μήτε τραγῳ- 
δίαν ἐδόκει Νέρωνι τραγῳδοὺς νικᾶν, καὶ παρῆλθον 
ἐς τὴν ἀγωνίαν ταύτην πλείους μέν, ὁ δ᾽ Ἠπειρώτης 
ἄριστα φωνῆς ἔχων. εὐδοκιμῶν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ 
ϑαυμαξόμενος λαμπροτέρᾳ τοῦ εἰωϑότος ἐπλάττετο 

845 καὶ τοῦ στεφάνου ἐρᾶν καὶ μηδ᾽ ἀνήσειν πρότερον 
ν ἢ δέκα τάλαντα δοῦναί οἵ Νέρωνα ὑπὲρ τῆς νύκηβ, 
Β ὁ δ᾽ ἠγρίαινέ τε καὶ μανικῶς. εἶχε; καὶ γὰρ δὴ καὶ 
᾿ ἠκροᾶτο ὑπὸ τῇ σχηνῇ ἐπ᾽ αὐτῷ δὴ τἀγῶνι, βοών- 

τῶν τε τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τῷ Ἠπειρώτῃ πέμπει τὸν 
γραμματέα κελεύων ὑφεῖναι ἑαυτῷ τοῦτον, τοῦ δὲ 
ὑπεραίροντος τὸ φϑέγμα καὶ δημοτικῶς ἐρίζοντος 
ἐσπέμπει Νέρων ἐπ᾽ ὀκριβάντων τοὺς ξαυτοῦ ὑπο- 

᾿ χριτὰς οἷον προσήκοντάς τι τῷ πράγματι, καὶ γὰρ δὴ 
καὶ δέλτους ἐλεφαντίνας (ἔχοντες καὶ) διϑύρους.... 
προβεβλημένοι αὐτάς. ὥσπερ ἐγχειρίδια καὶ τὸν 
Ἠπειρώτην ἀναστήσαντες πρὸς τὸν ἀγχοῦ κίονα κα- 
τέαξαν αὐτοῦ τὴν φάρυγγα παίοντες ὀρϑαῖς ταῖς 
δέλτοις. 

ΜΕΝ. Τραγῳδίαν δὲ ἐνίχα, Μουσώνιε, μιαρὸν 

Ν 
Ρ᾿ 

- 

τό 

30 

25 



2 

σι 

σι 

[-] 

Ο, ΦΙΔΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΕΡΩΝ. [Ρ. 389. 

οὕτω πάϑος ἐν ὀφϑαλμοῖς τῶν Ἑλλήνων ἐργα- 
σάμενος; 

ΜΟΥ͂Σ. Παιδιὰ ταῦτα νεανίᾳ τῷ μητροκτονή - 
σαντι" εἰ δὲ τραγῳδίας ὑποχριτὴν ἀπέκτεινεν ἐκτε- 
μῶὼν αὐτοῦ τὸ φϑέγμα. τί χρὴ ϑαυμάξειν ; καὶ γὰρ 
δὴ καὶ τὸ Πυϑικὸν στόμιον, παρ᾽ οὗ αἱ ὀμφαὶ 
ἀνέπνεον, ἀποφράττειν ὥρμησεν, ὡς μηδὲ τῷ ᾿4πόλ- 

λων. φωνὴ εἴη. καίτοι τοῦ Πυϑίου καταλέξαντος 

» 

αὐτὸν ἐς τοὺς Ὀρέστας τε καὶ ᾿Δλκμαίωνας., οἷς τὸ 648 
ιητροχτονῆσαι καὶ λόγον τινὰ εὐκλείας ἔδωκεν. 
ἐπειδὴ πατράσιν ἐτιμώρησαν., ὁ δὲ μηδαμῶς εἰπεῖν 
ἔχων, ὅτῳ ἐτιμώρησεν. ὑβρίσϑαι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ᾧετο 
πραύτερα τῶν ἀληϑῶν ἀκούων. ἀλλὰ μεταξὺ λόγων, 
τίς ἡ προσιοῦσα ναῦς: ὡς ἐπάγειν τι ἀγαϑὸν ἕουκεν᾽ 

ἐστεφάνωνται γὰρ τὰς κεφαλάς, ὥσπερ χορὸς εὔφη- 
μος. καὶ τις ἐκ τῆς πρώρας προτείνει τὴν χεῖρα 
παρακελευόμενος ἡμῖν ϑαρρεῖν τε καὶ χαίρειν βοᾷ τε, 

εἰ μὴ παρακούω. Νέρωνα οἴχεσϑαι. 
ΜΕΝ. Βοᾷ γαρ, Μουσώτνιε, καὶ σαφέστερόν γε. 

ὅσῳ τῆς γῆς ἅπτεται᾽ εὖ γε, ὦ ϑεοί. 

ΜΟΥΣ. ᾿Δλλὰ μὴ ἐπευχώμεϑα᾽ ἐπὶ γὰρ τοῖς 
κειμένοις οὔ φασι δεῖν. 



Ρ. 8343. 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΗΣΤΟΌΛΑΙ. 

α΄. Τὰ ῥόδα ὥσπερ πτεροῖς τοῖς φύλλοις ἐπο- 
χούμενα ἐλϑεῖν παρὰ σὲ σπουδὴν ἐποιήσαντο. ὑπό- 
δεξαι αὐτὰ εὐμενῶς. ἢ ὡς ̓᾿δώνιδος ὑπομνήματα. 
ἢ ὡς ᾿Δφφοδέτης βαφήν. ἢ ὡς γῆς ὄμματα. ἀϑλητῇ 

μὲν οὖν κότινος πρέπει καὶ βασιλεῖ μεγάλῳ ἡ ὀρϑὴ 

τιάρα καὶ στρατιώτῃ λόφος, καλῷ δὲ μειρακίῳ ῥόδον 

καὶ διὰ συγγένειαν εὐωδίας καὶ διὰ τὸ οἰκεῖον τῆς 
χροιᾶς. περιϑήσῃ δὲ οὐ σὺ τὰ ῥόδα. ἀλλ᾽ αὐτὰ σέ. 

β.. Πέπομφά σοι στέφανον ῥόδων. οὐ σὲ τιμῶν, 
καὶ τοῦτο μὲν γάρ. ἀλλ᾽ αὐτοῖς τι χαριζόμενος τοῖς 
ῥόδοις. ἵνα μὴ μαρανϑῇ. 

γ΄. Οἱ Μακεδαιμόνιοι φοινικοβαφεῖς ἐνεδύοντο 
χιτῶνας. ἢ ἵνα ἐκπλήττωσι τοὺς ἐναντίους τῷ φο- 
βερῷ τῆς χροιᾶς, ἢ ἵνα ἀγνοῶσι τὸ αἷμα τῇ κοινωνίᾳ 
τῆς βαφῆς ὑμᾶς δὲ δεῖ τοὺς καλοὺς ῥδόδοις μόνοις 
ὁπλίζεσϑαι καὶ ταύτην λαμβάνειν παρὰ τῶν ἐραστῶν 
τὴν πανοπλίαν. ὑάκινϑος μὲν οὖν λευκῷ μειρακίῳ 
πρέπει καὶ νάρκισσος μέλανι. ῥόδον δὲ πᾶσιν. ὡς 
καὶ μειράκιον τὸ πάλαι ὃν καὶ ἄνϑος καὶ φάρμακον 

" ’ - 3 ΄ 3 , - " ς 
καὶ μυρον. ταῦτα ᾿Αγχίσην ἀνέπεισε. ταῦτα “ρην 
2 ν ᾿ς Ξ ἀπέδυσε. ταῦτα άδωνιν ἐλϑεῖν ἀνέμνησε. ταῦτα 
Ξ ΄ - - 3 - “ ἦρος κόμαι. ταῦτα γῆς ἀστραπαί, ταῦτ᾽ ἔρωτος 
λαμπάδες. 

δ΄. Αἰτιᾷ με, ὅτι σοι ῥόδα οὐκ ἔπεμψα᾽ ἐγὼ 
᾿ 2 ν᾿ ς 

δὲ οὔτε ὡς ὀλίγωρος τοῦτο ἐποίησα οὔτε ὡς ἀνέρα- 
3: 9 - Δ. , “ ᾿ Ἃ Α 

στος ἄνϑρωπος. ἀλλ᾽ ἐσκόπουν. ὅτι ἕανϑος ὧν καὶ 

1, 3, 8, 4 Ξε 39, 80, 37, 317. ΟἹ. Ρ. 997, 936, 939. 
Ῥηϊοβέγαϊαβ οἵ. Κδυβοσ. 11. 15 
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ῥόδοις ἰδίοις στεφανούμενος ἀλλοτρίων ἀνθέων οὐ 
δέῃ. οὐδὲ γὰρ Ὅμηρος τῷ ξανϑῷ Μελεάγρῳ στέφα- 

. Ἢ 3, - 

νον περιέϑηκεν. ἐπεὶ τοῦτο ἂν ἠν ἄλλο πῦρ ἐπὶ 
πυρὶ καὶ δαλὸς ἐπ᾽ ἐκείνω διπλοῦς, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῷ 

δ᾽ Δχιλλεῖ, οὐδὲ τῷ Μενελάῳ, οὐδὲ ἄλλοις, ὅσοι παρ᾽ 
841. αὐτῷ κομῶσι. φϑονερὸν γὰρ δεινῶς τὸ ἄνϑος καὶ 

ὠκύμορον καὶ παύσασϑαι ταχύ. λέγεται δ᾽ αὐτοῦ 
καὶ τὴν πρώτην γένεσιν ἐκ λυπηροτάτης ἄρξασϑαι 
προφάσεως" ἡ γὰρ ἄχανϑα τῶν ῥόδων παριοῦσαν 

τὸ τὴν ᾿ἀφροδίτην ἔκνισεν. ὡς Κύπριοι λέγουσι καὶ 
Φοίνικες. ἀλλὰ τί; μὴ στεφανούμεϑα ἄνϑος, ὃ οὐδὲ 
3 , ,ὕ 

““φροδίτης φείδεται; 
, , Ξ: ΄ τ αν “ Νουα 

ε΄. Πόϑεν εἶ, μειράκιον; εἰπέ, ὅτι οὕτως ἀτέγ- 
κτῶς πρὸς ἔρωτας ἔχεις; ἐκ Σπάρτης ἐρεῖς; οὐκ 
53 - ΚΞ ΝῚ- , » 

15 εἶδες οὖν Ὑάκινϑον, οὐδ᾽ ἐστεφρανώσω τῷ τραύματι ; 
ἀλλ᾽ ἐκ Θεσσαλίας: οὐκ ἐδίδαξεν οὖν σε οὐδ᾽ ὁ 
Φϑιώτης; ἀλλ᾽ ᾿Αϑήνηϑεν; τὸν ᾿ Αρμόδιον καὶ τὸν 
᾿Φριστογείτονα οὐ διέβης ; ἀλλ᾽ ἀπ᾽ Ἰωνίας ; καὶ τέ 
τῆς γῆς ἐκείνης ἁβρότερον, ὅπου Βράγχοι καὶ Κλάροι 

20 οἵ ᾿Απόλλωνος καλοί; ἀλλ᾽ ἐκ Κρήτης, ὅπου πλεῖ- 
"Ἱ. ς Ἁ δ Ἁ ΄ - ΄ 

τος ἔρως ο τας ἕκατον πόλεις περιπολῶν; Σχυϑης 

μοι δοκεῖς καὶ βάρβαρος εἶναι ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ βω- 
» » ΄ 3. ἘΣ . 

μοῦ καὶ τῶν ἀξένων ϑεαμάτων. ἔξεστιν οὖν σοι τὸν 
πάτριον μιμήσασϑαι νόμον᾽ εἰ δὲ σώξειν οὐ ϑέλεις. 

5 λάβε τὸ ξίφος᾽ οὐ παραιτοῦμαι, μὴ φοβηϑῆς᾽ ἐπι- 
ϑυμῶ κἂν τοῦ τραύματος. 

, ᾿ - ἣς ΓΑ. " ΄ ᾽ ᾿ 5. Εἰ σωφρονεῖς; διὰ τί ἐμοὶ μόνῳ; εἰ δὲ χα- 
ρίζῃ. διὰ τέ μὴ καμοέ; 

τ ΡΥ , ’ - , , -. Η 
ζ. Ὅτι πένης εἰμί. ἀτιμοτερὸς σοι δοκῶ᾽ καὶ 

ζ΄. "Ὅτι πένης --- ᾿Αλκιβιάδης" πενία γὰρ οὐκ ἔστιν 
ἔγκλημα, οὔτε (ὄνειδος. ἐπειδὴ) τὴν ἑκάστου αἰτίαν ἡ τύχη 

δ, 8. Ἰ,.ΞΞ 41, 48, 44, Ῥ. 931, 988. 
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Α Α -Ὺ ε» ΄ 5 Ἀ . ΄, 
μὴν καὶ αὑτὸς ὁ ἔρως γυμνος ἔστι καὶ αἵ Χαριτες 

Η Ῥ,»» , ξι- ὺ μιν τα Ν ς ; 2 » 
καὶ οἱ ἀστέρες. ορῶ δὲ ἔγω τὸν Ηρακλξα ἐν ταῖς 

» ᾿ ΄ , ᾿ Χ ᾿ 
γραφαῖς δορὰν ϑηρίου περιβεβλημένον καὶ τὰ πολλὰ 
χαμαὶ καϑεύδοντα, τὸν δὲ ᾿Απόλλωνα καὶ ὑψηλῷ 

, ἭἽ ’ Ἣ ’ Ἃ ’ “ 

ξώσματι ἡ δισκεύοντα ἢ τοξεύοντα ἢ τρέχοντα. οὗ 

ὃὲ Περσῶν βασιλεῖς τρυφῶσι καὶ μετέωροι κάϑηνται 
τῷ πολλῷ χρυσίῳ “περιβαλλόμενοι" τοιγαροῦν ἔπα- 
ὄχον κακῶς ὑπὸ τῶν πενήτων Ἑλλήνων νικώμενοι. 

ἣν πτωχὸς ὁ Σωκράτης, ἀλλ᾽ ὑπέτρεχε τὸν τρίβωνα 

αὐτοῦ ὁ πλούσιος ᾿Δ4λκιβιάδης. ἄπιδε πρὸς τὸ ϑέα- 

τρον᾽ πενήτων ὁ δῆμος. ἄπιδε πρὸς τὰ δικαστήρια᾽ 
πένητες κάϑηνται. ἄπιδε ἐπὶ τὰς μάχας οἱ μὲν πο- 
λυτελεῖς καὶ χρυσοῖ τοῖς ὅπλοις λείπουσι τὰς τάξεις. 
ἡμεῖς δὲ ἀριστεύομεν. ἐν αὐτοῖς τε τοῖς πρὸς τοὺς 
καλοὺς ὑμᾶς σκέψαι πόσον τὸ μεϑόριον᾽ ὑβρίζει 
τὸν πεισϑέντα ὁ πλούσιος ὡς ἐωνημένος. ὁ πένης 
οἶδε χάριν ὡς ἐλεούμενος. πάλιν ὁ λαμπρὸς τὸ πεπρα- 
γμένον ἐς ἐξουσίαν ἀναφέρει τῆς οἰχείας δυνάμεως. 
ὁ δὲ πένης ἐς τὴν τοῦ δόντος φιλανθρωπίαν. ὁ 
πλούσιος ἄγγελον πέμπει κόλακα καὶ παράσιτον, 
μάγειρον καὶ τοὺς ἐκ τῆς τραπέζης, ὁ πένης δὲ ἕαυ- 
τόν. καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; ὃ πλούσιος καλεῖ 

ἀπολύεται τῇ πρὸς ἀλλήλους κοινωνίᾳ. ἄπιδε--- ἐλεούμενος. 
ἐκεῖνος σεμνύνεται τῷ ϑηράματι, ὃ ο πένης σιωπᾷ. πάλιν -- ὃ 
πένης ἑαυτόν, ὡς μηδὲ ἐ ἐν τούτῳ τὴν τιμὴν ἀπεῖναι τῆς αὐ- 
τουργίας" ὃ πλούσιος δοὺς εὐϑέως ἐλέγχεται, τὸ γὰρ πρᾶγμα 
κατάφωρον γίγνεται τῷ πλήϑει τῶν συνεγνωκχότων - ὡς 
μηδὲ τοὺς γείτονας - μηδὲ τοὺς παριόντας τῶν ὁδοιπόρων 
ἀγνοῆσαι τὸ δρᾶμα. ὃ πένητι χρησάμενος. φίλῳ λανϑάνει" 
οὔτε γὰρ ὄγκος τῇ δεήσει πρόσεστι. καὶ τὴν τῶν ἔξω- 
ϑὲν καταβόησιν ἐκτρεπόμενος καὶ τὸ τῶν δυνατωτέρων 
αὐτοῦ γενέσϑαι τινὰς ἀντεραστάς, ὡς ῥῴστου τοῦ πρά- 
γματος. οὐχ ὁμολογεὶ τὴν εὐτυχίαν, ἀλλ᾽ ἀποκρύπτεται. 

βΞΞΟΡ, Ῥ 985, 

ΤῸ 

ε 
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σε ἐρώμενον, ἐγὼ δὲ κύριον᾽ ἐκεῖνος ὑπηρέτην. 
ἐγὼ δὲ ϑεόν᾽ ἐκεῖνος μέρος τῶν αὑτοῦ κτημάτων. 
ἐγὼ δὲ πάντα, ὅϑεν ἄλλου πάλιν ἐρασϑεὶς ὅμοιος 
πρὸς ἐκεῖνον ἔσται, πένης δὲ ἅπαξ ἐρᾷ. τίς δύναται 

5 παραμεῖναι νοσοῦντι; τίς αὑτὸν προτάξαι πεμπομέ- 
νου βέλους ; τίς ὑπὲρ σοῦ πεσεῖν ; [φιλέα.] ἐν τού- 
τοις πᾶσι πλουτῶ. 

η΄. Εἰ ξένος ὧν ἐρῶ σου. μὴ ϑαυμάσῃς" οὐκ 
ἔστιν ὀφθαλμοὺς ξενίας ἁλῶναι, καὶ γὰρ κάλλος 

10 αὐτῶν ὁμοίως καὶ πῦρ ἀνάπτεται. οὐ μὴν ὃ Βράγ- 
χος ἔφευγε τὸν ᾿Ζπόλλωνα ὡς ξένον. οὐδὲ ὁ Πά- 
τροκλος τὸν ᾿Δχιλλέα, οὐδὲ ὁ Χρύσιππος τὸν Λάιον. 
ἤρα καὶ Σμερδίου Πολυκράτης ὃ Σάμιος καὶ τοῦ 
Πέρσου μειρακίου ὁ ᾿4γησίλαος. εἰ καὶ τὸ ὄνομα 

ιὅ τοῦ μειρακίου ἀγνοῶ" ξένοι καὶ ὄμβροι τῆς γῆς καὶ 
ποταμοὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ ὁ ᾿“4σκληπιὸς ᾿4ϑηναίων 
καὶ ὁ Ζεὺς ἡμῶν καὶ ὁ Νεῖλος Αὐἰγυπτέων καὶ ὁ 

Ἥλιος πάντων. ξένη καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος καὶ 
ἡ ἀηδὼν τοῦ ἔαρος καὶ ἡ χελιδὼν τῆς οἰκίας καὶ 

30. ὁ Γανυμήδης τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἡ ἀλκυὼν τῆς πέτρας 

τί δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; ὃ πλούσιος - νοσοῦντι; τίς συναγρυ- 

πνῆσαι, τίς συνεξελϑεῖν ἑ ἐς στρατόπεδον; τίς αὑτὸν ---πλουτῶ. 

΄, Εἰ ξένος --- εὐνείσόξετιεε καὶ δεῖ τὸ μὲν λάμψαι. 
τοὺς δὲ εὐθὺς αἴϑεσϑαι. διακρίσεως δὲ οὐ δεῖ οὔτε ὠσὶν 

᾽ " 2 7 ΕΥ̓́ΞΑῚ «λον, " ΄ δ - 
οὔτε ὄμμασιν. ἀλλ εἰσὶ καὶ ξένοις καὶ πολίταις οἱ τῆς 

- "ὕἷ ᾽ ᾿ “} 3 φι ( ρὴ ἐν 
ψυχῆς ἄγγελοι" οὐ μὴν --- ξένον, οὐδὲ ὃ Τλλας τὸν Ἤρα- 
“λέ ἔα, οὐδὲ ὃ “Δικύμνιος τὸν Ῥαδάμανϑυν, οὐδὲ ὃ ὃ Πάτροκλος 
τὸν ᾿Δχιλλέα, οὐδὲ ὃ Χρύσιππος τὸν Λάιον" ἦρα -- ᾿άγη- 
σίλαος᾽" οὐκ οἶδα τοῦ μειραπίου τὸ ὄνομα. ξένοι καὶ οἱ ὄμ- 
βφοι τῆς γῆς καὶ οἵ ποταμοὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ ὁ 4. -- 
ἡμῶν, ὃ Νεῖλος -- ἀφανέστερος. εἰ δὲ δέῃ καὶ μένοντος; 
ἔγγραψόν με σὺ καὶ Ζεὺς γενοῦ φράτριος καὶ ᾿Ζ“πόλλων 
πατρῷος. ἡ δὲ φυλὴ τοῦ Ἔρωτος. 

ΘΙΞΞΗΘ. Ἢ. 996» 
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᾿" ς 2, ἢ σ , ΝΟ 59: ς ἘΞ » 
καὶ ὁ ἐλέφας Ρωμαίων καὶ ὁ ὄρνις ὁ φοῖνιξ τῶν 
7 - » ιν" τ »" ς ’ ᾿" 
Ἰνδῶν τῶν μυρεψικῶν᾽ οὗτος μὲν ὁ ξένος καὶ βρα- 
δύς, τὸν δὲ πελαργὸν οἵ πρῶτον ϑεασάμενοι καὶ 

- Ἁ ’ ,], 

προσκυνοῦσι. ξένα καὶ τὰ γράμματα, ἐκ Φοινίκης 
γὰρ ἠλϑε, καὶ Σηρῶν ὑφαὶ καὶ μάγων ϑεολογία. 

- Ξ: Ὁ ξ ’, . - ΄ὕ, . - 

οἷς πᾶσιν ἥδιον χρώμεϑα ἢ τοῖς ἐγχωρίοις. ὅτι τῶν 
-» 2η» 

μὲν σπάνιον τὸ ἐπίκτητον. τῶν δὲ ὀλίγωρον τὸ 
οἰκεῖον ἀμείνων καὶ ἐραστὴς ὁ ξένος, ὅσῳ καὶ ἀνύ- 

δ: - ν ἘΣ 
ποπτος τῇ ἀγνωσίᾳ καὶ πρὸς τὸ λαϑεῖν ἀφανέστερος. 

,΄ Ξ ͵, αὐ Υ . κι ᾿ ᾿" 
Ὁ. Τί παϑόντα τὰ ῥόδα, πρὶν μὲν παρὰ σοὶ 

γενέσθαι, καλὰ ἣν καὶ ῥόδα --- οὐ γὰρ ὧν αὐτὰ 
ἐλθόντα 

3 

ὃὲ εὐϑὺς ἐμαράνθη καὶ ἀπέπνευσε; τὸ μὲν σαφὲς 
οὐκ οἶδα τῆς αἰτίας, οὐ γάρ μοί τι εἰπεῖν ἠϑέλησαν, 

᾽ 

ὡς δ᾽ εἰκάσαι δάδιον, οὐκ ἤνεγκε παρευδοκιμούμενα, 
2 Ἁ 2 ᾿ -» Ἁ ᾿Ὶ Ρ ,᾿ 3 3 ρ - 

οὐδὲ ἠνξδχετο τῆς πρὸς σὲ ἁμίλλης. ἀλλ᾽ ὁμοῦ τε 
" 3 " 

ἔϑιγεν εὐωδεστέρου χρωτὸς καὶ ἀπώλετο. οὕτω καὶ 
, ΄ Ὁ λύχνος πέπτει πυρὸς μείζονος ἡττηϑεὶς καὶ ἄστρα 

» Ρ] ᾿ 

ἀμαυρά, ὅταν ἀντιβλέπειν ἡλίῳ μὴ δύνηται. 
΄ Α "» . ᾿ 4 ’ Ἷ ᾿ ΄ 

«. Τους ορνις αἵ καλιαὶ δέχονται. τοὺς ἰχϑύας 

αἱ πέτραι, τὰ ὄμματα τοὺς καλούς. κἀκεῖνα μὲν 
πλανᾶται μεϑιστάμενα καὶ μετοικοῦντα ἄλλοτε ἐπ᾽ 
“ , Ω ᾿Ὶ 3 Ἁ ς » 

ἄλλους τόπους --- ἄγουσι γὰρ αὐτοὺς ὡς ἄγουσιν 
οὗ καιροί --- κάλλος δὲ ἅπαξ ἐπ᾽ ὀφϑαλμοὺς δυὲν 

. ω μ ΠῚ - , 
οὐκ ἄπεισιν ἐκ τούτου τοῦ καταγωγίου. οὕτω κἀγώ 

ς , - -- - , 

σὲ ὑπεδεξάμην καὶ φέρω πανταχοῦ τοῖς τῶν ὀμμά- 
ο - , 

τῶν δικτύοις. κἂν ἐπὶ ϑάλατταν ἔλθω. ἀνάγει σε 
ς ἦν “ ᾿ 2 - ς Ξ᾿ " 
ἡ ϑαλαττα:; ὡσπὲρ τὴν Αφροδίτην ὁ μῦϑος. ἂν τὲ 

ἐπὶ λειμῶνα. αὐτῶν τῶν ἀνθέων ἐξέχεις. καὶ τί γὰρ 
ἐκεῖ τοιοῦτον φύεται; καὶ γὰρ εἰ καλὰ καὶ χαρίεντα. 

(. Τοὺς ὁ ὄονις --- δικτύοις, κἄν τε ἔμπορός τις ἔλϑοω. 

ποιμαίνειν μοι δοκεῖς καὶ καϑῆσϑαι πείϑων τοὺς λίϑους" 

9, 10 ΞΞ 88, 50, Ῥ. 998, 938. 
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2 Α - ξ 3 4 Ἁ Ἵ 2 ᾿Ὶ Ἀ ᾿ 

ἀλλὰ μιᾶς ἡμέρας. ἀπιδῶν δὲ ἐς οὐρανὸν τὸν μὲν 

ἥλιον ἡγοῦμαι κατιέναι καὶ κάτω που βαδίέξειν. ἀντ᾽ 
ἐκείνου δὲ σὲ φαίνειν. εἰ δὲ καὶ νὺξ γένηται, δύο 
βλέπω μόνους ἀστέρας. τὸν ἕσπερον καὶ σέ. 

[4 Γ Ἁ 3 Ὶ 3 , [2 ια΄. Ποσάκις σοι τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἀνέῳξα, ἵνα 
3 , χὲ δ ᾿ , 39 ΄ "πε 

ἀπέλϑῃς, ὥσπερ οἵ τὰ δίκτυα ἀναπτύσσοντες τοῖς 
ϑηρίοις ἐς ἐξουσίαν τοῦ φυγεῖν; καὶ σὺ μένεις 

"»" , ΄, 2 »“ 

ἑδραῖος κατὰ τοὺς δεινοὺς ἐποίκους, οἱ χώραν ἁπαξ 
3 

ἀλλοτρίαν καταλαβόντες οὐκέτι δέχονται τὴν ἀπα- 
νάστασιν. καὶ δὴ πάλιν, ὥσπερ εἴ ἴωϑα, ἐπαίρω τὰ 
βλέφαρα᾽ ἀπόπτηϑι δή ποτὲ καὶ τὴν πολιορκίαν 

» - 3 

λῦσον καὶ γενοῦ ξένος ἄλλων ὀμμάτων. οὐκ ἀκούεις. 
ὅς γὲ καὶ μᾶλλον ἔχῃ τοῦ πρόσω καὶ μέχρι τῆς 
ψυχῆς. καὶ τίς ὁ καινὸς ἐμπρησμός ; κινδυνεύω, 

τιν αν ἡ Ὧν Ρ Α 2 , “ κ᾿ ΄ 
αἰτῶ ὑδωρ. κοιμίζει δὲ οὐδείς. οτι τὸ σβεστήριον 
ἐς ταύτην τὴν φλόγα ἀπορώτατον, εἴτε ἐκ πηγῆς 
κομέζοι τι. εἶ ἴστε ἐκ ποταμοῦ λαμβάνοι. καὶ γὰρ αὐτὸ 

τὸ ὕδωρ ὑπὸ ἔρωτος κάεται. 
Ἵ - 

ιβ. Πόϑεν μου τὴν ψυχὴν κατέλαβες; ἢ δῆλον 
» [ 

ὅτ᾽ ἀπὸ τῶν ὀμμάτων, ἀφ᾽ ὧν μόνων κάλλος ἐσέρ- 
χεται; ὥσπερ γὰρ τὰς ἀκροπόλεις οἱ τύραννοι καὶ 

ἥλιο. 5 ι . ἊΝ Ὦ Ὦ ΣΟ ι .ο . 
τα ἐρυμνα οἵ βασιλεῖς καὶ τὰ ὑψηλὰ οὗ αἀξτοῖ κατα- 
λαμβάνουσιν, οὕτω καὶ ὁ ἔρως τὴν τῶν ὀφθαλμῶν 

κἄν τε ἐπὶ ϑάλατταν - βυϑός. καὶ μὴν καὶ ποταμοῦ πλη- 
σίον γενόμενος τὸν μὲν οὐκ οἶδα, ὅπως ἠφάνισται; σὲ δὲ 
δεῖν ἀντ᾽ ἐχείνου νομίζω καλὸν καὶ μέγα, καὶ πολὺ μεῖξον 
τῆς ϑαλάττης. ἀπιδὼν --- δὲ φαίνειν, ὃν ἐγὼ βούλομαι. 
ΘΟ ὃς τες ὅς: 

ιβ. Πόϑεν μου --- καὶ κάεσϑε καὶ φλογίξεσϑε. ἀπαλ- 
λαγὴν ὧν εἴλεσϑε εὑρεῖν μὴ δυνάμενοι. μακαρίων; ὦ ϑεοί, 
τῶν ἐκ γενετῆς τυφλῶν, ἐφ᾽ οὗς ἔρως ὁδὸν οὐκ ἔχει. 

11. 12.ΞΞ 48, 51. ν». 951, 995. 
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ἀκρόπολιν, ἣν οὐ ξύλοις, οὐδὲ πλένϑοις. ἀλλὰ μό- 
ψοις βλεφάροις τειχίσας ἡσυχῆ καὶ κατὰ μικρὸν ἐς 
τὴν ψυχὴν ἐσδύεται, ταχέως μέν. ὡς πτηνός. ἐλευ- 
ϑέρως δέ, ὡς γυμνός, ἀμάχως δέ, ὡς τοξότης. τὰ 
ὃὲ ὄμματα, ἐπεὶ πρῶτα συνίησι κάλλους. διὰ τοῦτο 
μάλιστα καὶ κάεται. ϑεοῦ τινος. οἶμαι. ϑελήσαντος 
αὐτοῖς τὴν αὐτὴν ὁδὸν καὶ τῆς ἐς τὸ βλέπειν ἡδονῆς 
εἶναι καὶ τῆς ἐς τὸ λυπεῖσϑαι προφάσεως. τί γάρ. 
ὦ κακοὶ δαδοῦχοι ἔρωτος καὶ τῆς τῶν σωμάτων ὥρας 
περίεργοι μάρτυρες πρῶτοι μὲν τὸ κάλλος ἡμῖν ἐπυρ- 
σεύσατε, πρῶτοι δὲ μνησϑῆναι τὴν ψυχὴν ἐποιήσατε 
τῆς ἔξωϑεν ἐπιρροῆς., πρῶτοι δὲ ἐβιάσασϑε τὸν ἥλιον 
καταλιπόντα πῦρ ἀλλότριον ἐπαινεῖν; τοιγαροῦν 
ἀγρυπνεῖτε καὶ κάεσϑε, ἀπαλλαγὴν ὧν εἴλεσϑε 
εὑρεῖν μὴ δυνάμενοι. 

ιγ΄. Ὁ καλὸς ἂν μὲν ἢ ϑηριώδης, πῦρ ἐστιν, 
ἂν δὲ ἥμερος. φῶς" μὴ κᾷε οὖν, ἀλλὰ σῶξε καὶ τὸν 

͵Ἐλέου βωμὸν ἐν τῇ ψυχῇ ἔχε ἀντιλαβὼν βέβαιον 

φίλον ὠκυμόρου δωρεᾶς καὶ φϑάσας τὸν χρόνον. 
ὃς μόνος καταλύει τοὺς καλούς, ὥσπερ οἵ δημοτικοὶ 
τοὺς τυράννους. ὡς δέδοικά γε --- ὃ φρονῶ γὰρ 
εἰρήσεται --- μὴ μέλλοντός σου καὶ βραδύνοντος 
τὰ γένεια ἐπέλϑῃ καὶ τὴν τοῦ προσώπου συσκιάσῃ 
χάριν, ὥσπερ εἴωϑε τὸν ἥλιον χρύπτειν ἡ νεφῶν 

συσκευή. τί δέδοικα. ἅπερ ἔστιν ἤδη βλέπειν ; ἕρπει 

μὲν ὁ ἴουλος. αἱ δὲ παρειαὶ χλοάζξουσι. τὸ δὲ πρός- 
ὥπον ὅλον ἀνϑεῖ. πρὶν οὖν σου τὸ ἔαρ ἀπελϑεῖν 
ὅλον καὶ χειμῶνα ἐπιστῆναι. δὸς αὐτοῦ πρὸς Ἔρω- 

γ΄. Ὁ καλὸς -- ἀνϑεῖ. φεῦ" μέλλοντες ἐγηράσαμεν,. 
σὺ μὲν ϑᾶττον εἰκάσαι μὴ ϑελύσας. ἐγὼ δὲ ὀκνήσας δεηϑῆ- 
ναι. πρὶν --- ὀμνύναι. 

19 ΞΞ 59. ν». 942. 
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τος, πρὸς τούτων τῶν γενείων, ἃ δεῖ μὲ αὔριον 
ὀμνύναι. 

ιδ΄. Χαῖρε, κἂν μὴ ϑέλῃς, χαῖρε, κἂν μὴ γρά- 
φῃς. ἄλλοις καλέ; ἐμοὶ ὃξ ὑπερήφανε. οὐκ ἦσϑα 

συγκείμενος ἐκ σαρκὸς (καὶ αἵματος), καὶ τῶν. ὅσα 
τούτοις κίρναται, ἀλλὰ ἐξ ἀδάμαντος καὶ πέτρας 
καὶ Στυγός. ταχέως σε ϑεασαίμην γενειῶντα καὶ 
παρ᾽ ἀλλοτρίαις ϑύραις κείμενον. ναὶ Ἔρως. ναὶ 
Νέμεσις ὀξεῖς ϑεοὶ καὶ στρεφόμενοι. 

ιε΄. Τί μοι τὰ γένεια, ὦ παιδίον. δεικνύεις ; οὐ 
παύῃ κάλλους, ἀλλ᾽ ἄρχῃ; τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ τῆς ὥρας 
παρελήλυϑεν. ὅσον τι πτηνὸν καὶ ἄπιστον, τὸ δὲ 
ἑδραῖον καὶ βέβαιον μένει. χρόνος δὲ οὐκ ἐλέγχει 
τοὺς ἀληϑῶς καλούς, ἀλλὰ δεικνύει καὶ μαρτυρεῖ 
μᾶλλον αὐτοῖς ἢ φϑονεῖ. τὸν δὲ ὑπηνήτην καὶ 
Ὅμηρος λέγει χαριέστατον ὁ ποιητὴς εἰδὼς καλῶς 
καὶ βλέπειν καὶ ποιεῖν. οὐκ ἂν δήποτε τοῦτο ἀπε- 
φήνατο, εἰ μὴ πρῶτος αὐτὸς ἐρωμένου καὶ ἥψατο 
γενείων καὶ ἐφίλησε. πρὶν μὲν γὰρ ἀνϑεῖν, οὐδὲν 
ἀπεῖχον γυναικὸς αἱ σαὶ παρειαὶ οὖσαι ἁπαλαΐέ τε 
καὶ διαυγεῖς, ὅτε δὲ καὶ ἤδη χλοάξεις, ἀνδρικώτερος 
εἶ σεαυτοῦ καὶ τελεώτερος. ἀλλὰ τέ; ἤϑελες μηδὲ 
εὐνούχων διαφέρειν, οἷς τὰ γένεια ἄκαρπα καὶ σκληρὰ 
καὶ λίϑοις ὅμοια; αἰσχύνονται γοῦν οἱ ἀλιτήριοι 
ταύτῃ τῇ τομῇ μᾶλλον ἢ ἐκείνῃ, τὴν μὲν ἀπόρρητον 
νομίζοντες . τὴν δὲ σαφέστερον ἔλεγχον τῆς ὄψεως. 

ιΞς. Οὐδὲ ὁ τοῦ Μενάνδρου Πολέμων καλὸν 

μειράκιον περιέκειρεν, ἀλλ᾽ αἰχμαλώτου μὲν ἐρω- 
μένης κατετόλμησεν ὀργισϑείς, ἣν οὐδὲ αὐτὴν ἀπο- 

ιε΄. Τί μοι --- ἄπιστον καὶ καϑάπερ πυρὸς ὁρμὴ 
σβέννυται. τὸ δὲ ---- ὄψεως. 

14, 15, 16 Ξ- 19, 68, 26. Ρ. 921, 944, 994, 
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κείρας ἠνέσχετο --- κλαίει γοῦν καταπεσὼν καὶ με- 
ταγιγνώσκει τῷ φόνῳ τῶν τριχῶν -- ἐφήβου δὲ 
ἄρα ἐφείσατο καὶ τὸ δρᾶμα, σὺ δὲ οὐκ οἶδα τί παϑὼν 
σεαυτῷ πεπολέμηκας. ὦ ἀνδροφόνε τῆς κεφαλῆς. 
τί ἔδει μαχαιρῶν ἐπὶ τὰς τρίχας; τί δὲ ἑκουσίων καὶ 

“" ΄ τ , 2. ἢ 2οχ . 
πολλῶν τραυμάτων; οἷον ϑέρος ἐξέκοψας. οὐδὲ οἵ 

ἤ , ᾿ 3 ποιηταί σὲ ἐπαίδευσαν τοὺς Εὐφόρβους καὶ τοὺς 
“Μενελάους κομῶντας ἐσάγοντες καὶ ὅλον τὸ ᾿Δχαιῶν 
στρατόπεδον; καὶ εἴ τις αὐτοῖς καλὸς ποταμός. 

» ᾽ ΄ » [ν 

κομᾷ. ὡς γὰρ χρυσὸς ἀνάϑημα καὶ ἄργυρος. οὕτως 
καὶ τρέχες. κομῶσιν οἵ μὲν βάρβαροι πίλοις, οἵ δὲ Ἔλ- 

» 3 ’ - 

ληνες κράνεσιν, οἵ δὲ ὀφθαλμοὶ βλεφάροις. ἡ δὲ ναῦς 
ο Φ ς Ἀ --» ᾿ κι "» ΄, ς Α ’, 

ἱστίοις. ἡ δὲ γῆ ὄρεσι, τὰ δὲ ὁρη νάπαις. ἡ δὲ ϑάλαττα 

νήσοις. οὗ δὲ ταῦροι κέρασιν, οἵ ποταμοὶ τέμπεσιν. αἷ 
πόλεις τείχεσιν. φοβερώτερος δὲ καὶ λέων ὁ λάσιος καὶ 
(γαυρύτερος) ἵππος ὁ ἤδη τῇ χαίτῃ πεποιϑὼς καὶ 
ἀλεκτρυὼν μαχιμώτερος ὁ τὰ κάλλαια ἐγηγερκώς. 
τιμῶσι καὶ σοφοὶ τῶν ἀστέρων τοὺς χομήτας καὶ 

- ’ 3 ᾿ » - 

τῶν ἱερέων τοὺς τὰς κόμας ἀνέτους καὶ τῶν ϑεῶν 
» ᾿», . » - 5 ᾿ 
ἄλλον ἄλλως, τὸν Ποσειδῶνα ὡς κυανοχαίτην. τὸν 
“ ’ ς 2 ’ Ἁ - ς ’ 

“Απολλωνα ὡς ἀκειρεκόμην, τὸν Πᾶνα ὡς δασύυν. 

τὴν σιν ὡς λυσίκομον, τὸν Ζιόνυσον ὡς μετὰ τῶν 
τριχῶν καὶ τῷ κιττῷ κομῶντα. ᾿Δφροδίτη δὲ οὐδὲ 

-»" 9 ΄ Α - 

πενθοῦσα ἀπεκείρατο. ἤκουσά γε μὴν ἀνδρὸς σοφοῦ 
καὶ τὰς ἀκτῖνας λέγοντος κόμας Ἡλίου καὶ τὸν Ζέα 
σεμνότερον τῶν ἄλλων ϑεῶν. ὅτε τὴν κόμην σείει. 

, ᾽ ΄ ᾽ ῃ - ται: - τ Η 
κἂν ἐπινεύσῃ, οὐ ψεύδεται. ὁ δὲ Ἑρμῆς κομᾷ καὶ 
τῷ κροτάφῳ καὶ τοῖς σφυροῖς. τότε ἀποκείρεται καὶ 

“ - -: 
πόλις. ὅτε ἁλίσκεται, καὶ γυνὴ τότε ἀφίησι τῆς κε- 
φαλῆς τὸ κάλλος, ὅτε πενϑεῖ. καὶ γῆς λιμός. ὅτε 
μὴ κομᾷ. ἀλλὰ δένδρον μὲν πεσὸν κλάεται καὶ ποιη- 
τὴς μεγαλόφωνος πολλὰ ἐπ᾿ αὐτῷ λέγει. σὺ δὲ 

ε 
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φύλλα τοσαῦτα ἐκτεμὼν οὐ δαχρύεις. φέρε εἴπω σοι 

τὸν ἐπιτάφιον τῆς κόμης" ὦ κάλλους ἀκρόπολις, ὦ 

ἔρωτος ἄλσος, ῶ ἄστρα κεφαλῆς. 

ιζ. Ἔστιν ἔαρ καὶ κάλλους καὶ ῥόδου. ὁ δὲ μὴ 
6 χρησάμενος τοῖς παροῦσιν ἀνόητος ἐν οὐ μένουσι 
μέλλων καὶ βραδύνων ἐν ἀπιοῦσι᾽ φϑονερὸς γὰρ ὁ 
χρόνος καὶ τὴν ἄνϑους ὥραν ἀφανίξει καὶ τὴν καλ- 
λους ἀκμὴν ἀπάγει. μηδὲν μέλλε, ὦ φϑεγγόμενον 
ῥόδον, ἀλλ᾽ ἕως ἔξεστι καὶ ξῇς. μετάδος ἡμῖν ὧν 

10 ἔχεις. 
ιη. Μαλακώτερον διετέϑης ὑπὸ τῆς σανδάλου 

ϑλιβείς, ὡς πέπεισμαι, δειναὶ γὰρ δακεῖν σάρκας 
ἁπαλὰς αἱ τῶν δερμάτων καινότητες. διὰ τοῦτο ὁ 
᾿“σκληπιὸς τὰ μὲν ἐκ πολέμου καὶ ϑήρας τραύματα 

16 καὶ πάσης τοιαύτης τύχης ἰᾶται ῥαδίως. ταῦτα δὲ 
ἐᾷ διὰ τὸ ἑκούσιον, ὡς ἀνοίᾳ μᾶλλον ἢ ἐπηρείᾳ δαι- 
μόνων γενόμενα. τί οὐκ ἀνυπόδετος βαδίέξεις ; τέ δὲ 
τῇ γῇ φϑονεῖς ; βλαυτία καὶ σανδάλια καὶ κρηπῖδες 
καὶ πέδιλα νοσούντων εἰσὶ φορήματα ἢ γερόντων. 

90 τὸν γοῦν Φιλοκτήτην ἐν τούτοις γράφουσι τοῖς ἐρύ- 
μασιν ὡς καὶ χωλὸν καὶ νοσοῦντα, τὸν δὲ ἐκ Σινώ- 
πῆς φιλόσοφον καὶ τὸν Θηβαῖον Κράτητα καὶ τὸν 
4ἴαντα καὶ τὸν ᾽ 4χιλλέα ἀνυποδέτους καὶ τὸν Ἰάσονα 
ἐξ ἡμισείας λέγεται γὰρ τὸν άναυρον αὐτοῦ δια- 

86 βαίνοντος ποταμὸν ἐνσχεϑῆναι τὴν κρηπῖδα τῷ 
ῥεύματι καὶ ᾿Ιάσων οὕτως ἠλευϑέρωτο τῶν ποδῶν 
τὸν ἕτερον τύχῃ τὸ δέον διδαχϑείς, οὐ γνώμῃ ἕλό- 

ιη΄. Μαλακώτερον ΞΞ λέγεται γὰρ ὡς τὸν [ἤναυρον 
διαβαίνοντα αὐτοῦ τὸν ποταμὸν ἐνεσχέϑη ἣ “κρηπὶς τῷ 
δεύματι ἐς ἀντίληψιν τῆς ἰλύος γενομένης καὶ Ἰάσων -- 
πόαν. χαὶ τὸ ἴχνος προσκυνήσομεν πάντες. ὦ δυϑμοὶ --- 
ἐρριμμένον. 

17, 18 Ξ-- 8ὅ, 22. Ρ. 9329, 992. 
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μενος. καὶ ἀπει καλῶς σεσυλημένος. μηδὲν ἤτω 
δοι μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τοῦ ποδός. μὴ φοβηϑῆς" 
δέξεται τὴν βάσιν. ἡ κόνις ὡς πόαν. ὦ (ῥυϑμοὶ. ποδῶν 
φιλτάτων, ὦ καινὰ ἄνϑη, ὦ γῆς φυτεύματα, ὦ φιλή- 

ματα ἐρηρεισμένα. 
νιϑ΄. Πωλεῖς σεαυτήν᾽ καὶ γὰρ οἵ μισϑοφόροι. 

καὶ παντὸς εἶ τοῦ διδόντος καὶ γὰρ οἵ κυβερνῆται. 
οὕτως σου πίνομεν ὡς τῶν ποταμῶν, οὕτως ἁπτό- 
μεϑα ὡς τῶν δόδων᾽ μὴ δὴ αἰδοῦ τῷ εὐκόλῳ, ἀλλὰ 
σεμνύνου τῷ ἑτοίμῳ, καὶ γὰρ ὕδωρ πᾶσι πρόκειται 
χαὶ πῦρ οὐχ ἑνὸς καὶ ὁ ἥλιος δημόσιος ϑεός. τὸ μὲν 
οἴκημά σου κάλλους ἀκρόπολις, οἵ δὲ ἐσιόντες ἱερεῖς. 
οὗ δὲ στεφανούμενοι ϑεωροί, τὸ ἀργύριον φόροι. 
τῶν ὑπακουόντων ἡδέως βασίλευε καὶ ἔτι προς- 
κυνοῦ. 

κ΄. Καὶ τῷ Διί, ὅτε ἐκοιμᾶτο ἐν τῷ ὄρει τῇ 
Ἴδῃ. ἄνϑη ἀνῆκεν ἡ γὴ λωτόν τε καὶ ὑάκινϑον καὶ 
κρόκον, ῥόδα δὲ οὐ παρῆν, πότερα ὡς μόνης ᾿άφρο- 
δίτης χτήματα, παρ᾽ ἧς καὶ ταῦτα ἔδει τὴν Ἥραν 
δανείσασθαι, καϑάπερ καὶ τὸν κεστὸν ἐδανείσατο. 
ἢ ὡς οὐκ ἂν κοιμηϑέντος τοῦ Διός. εἰ καὶ ταῦτα 
παρῆν. οἱ δὲ ἐδέοντο καὶ καϑεύδειν τὸν 4έία; ὅταν 
δὲ πνέῃ ῥόδα, ἀνάγκη δήπου πᾶσα καὶ ἀνθρώποις 
καὶ ϑεοῖς ἀγρυπνεῖν ἡδέως, ἡ γὰρ εὐωδία δεινὴ 
πᾶσαν ἡσυχίαν ἐξοικίσαι. ταῦτα μὲν οὖν ἀφείσϑω 
Ὁμήρῳ καὶ τῇ τῶν ποιητῶν ἐξουσίᾳ, σὺ δὲ ἀγροί- 
κῶς ἐποίησας μόνη κοιμηϑεῖσα ἐν ῥόδοις καὶ σωφρο- 

νϑ΄, Πωλεῖς σεαυτόν" καὶ γὰρ --- δόδων. ἐκείνοις μὲ 
ἀρέσκεις, ὅτι καὶ γυμνὸς ἕστηκας καὶ δίδως ἐς κρίσιν σεαυ- 
τόν. ὃ μόνον κάλλους ἴδιόν ἐστι παρρησίαν εὐτυχοῦντος. 
μὴ δὴ αἰδοῦ --- οὐχ ἑνὸς καὶ ἄστρα πάντων καὶ ὃ ἥλιος -- 
βασίλευε καὶ λάμβανε καὶ ἔτι προσκυνϑῦ. 

19, 30 -- 69, 82, ». 946, 921. 
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νήσασα ἐν οὐ σώφροσιν. ἢ γὰρ τῶν ἐραστῶν ἐχρῆν 
σοι συμπαρεῖναί τινα ἢ ἐμὲ ἢ τὸν Δία, πλὴν εἰ μὴ 
προεϑυμήϑης. ὦ καλή, τὸν στέφανον τοῖς στέρνοις 
προσαγαγοῦσα καινῷ μοιχῷ συμπλακῆναι. 

κα΄. Οὖσα ξανϑὴ τί ῥόδα ξητεῖς ; καὶ μὴν φύ- 
σεῶς οὕτως ἔχεις. ὡς ἐχεῖνα. τί λαμβάνεις ἄνϑος 

μετὰ μικρὸν οὐκ ὄν; τί δὲ τὴν κεφαλὴν στεφανοῖς 
πυρί; ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ καὶ τῆς Κολχέδος ὁ ὅρμος, ὃν 
ἔπεμψε τῇ Γλαύκῃ. ῥόδα εἶναι πεφαρμαγμένα. καὶ 
διὰ τοῦτο ἐκαύϑη λαβοῦσα. εἴ τε γὰρ τὰ ῥόδα τερπνά, 
μὴ παρευδοκιμείτω τὰς καλάς, εἴ τε εὐώδη, μὴ 
ἀντιπνείτω. εἴ τε ὠκύμορα. μὴ φοβείτω. ἡ γὰρ σὴ 
κεφαλὴ λειμὼν πολλὰ ἄνϑη φέρων ἐστίν. ἃ μήτε 
ϑέρους ἄπεισι καὶ χειμῶνος μέσου φύεται καὶ δρε- 
ψαμένων οὐ λύεται. 

χβ. Ἧ καλλωπιζομένη γυνὴ “ϑεραπεύει τὸ ἐλλι- 
πὲς φοβουμένη φωραϑῆναι ὃ οὐκ ἔχει ἡ φύσις, ἡ 
δὲ καλὴ οὐδενὸς δεῖται τῶν ἐπικτήτων ἀρχοῦσα 
ἑαυτῇ πρὸς πᾶν τὸ ὁλόκληρον᾽ ὀφθαλμῶν δὲ ὑπο- 

γραφὴ καὶ κόμης προσϑέσεις καὶ γραφαὶ παρειῶν καὶ 
χειλέων βαφαὶ καὶ εἴ τι ἐκ κομμωτικῆς φάρμακον 
καὶ εἴ τι ἐκ φύκους δολερὸν ἄνϑος. πρὸς ἐπανόρϑω- 

κα΄. Οὖσώά τις ξανϑὴ --- τί μεταλαμβάνεις ἄνϑους -- 
φοβείτω. ἐμοὶ μὲν οὐδενὶ ἄλλῳ δοκεῖ προσεοικέναι φύλλα 
ῥόδων λυϑέντων ἢ πίπτουσιν" οἵ πολλοί γε τῶν σφόδρα ἐρω- 
τικῶν αὐτοῖς μᾶλλον ἄχϑονται λυϑεῖσιν ἢ χαίρουσιν ἐπιτε- 
τειχισμένοις, ἐπεὶ τὴν παρουσίαν τῆς ἡδονῆς. αὐτῶν ὃ μέλ- 
λῶν φόβος νικᾷ. ἡ δὲ σὴ --- λύεται. εἰ γὰρ ἐπιτρέψαις μοι 
κἂν ἕνα βόστρυ, χον ἐκτεμεῖν" εἰ γὰρ ἀπέλϑοιμι οὕτως πνέων. 
ἔσῃ χαριζομένη δόδα μαρανϑῆναι μὴ δυνάμενα. 

μβ΄. Ἢ καλλωπιξυμένη - πεπίστευκας σεαυτῇ χαὶ 
τεϑάρρηπκας, διὰ --- τὰ πρόσωπα. οὐδὲ ἐν ταῖς κηρίναις τέτα- 
ξαι γυναιξίν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἀδόλως καλαῖς οἷαι --- φάρμακα. 

21, 29 -- 38, 40. Ὁ. 929, 931 



Ρ. 882. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ͂. 251 

σιν τοῦ ἐνδεοῦς εὑρέϑη᾽ τὸ δὲ ἀκόσμητον ἀληϑῶς 
καλόν. ὥστε εἰ μάλιστα πεπίστευκας σεαυτῇ. διὰ 
τοῦτό σε μάλιστα ἀγαπῶ μαρτύριον τὸ ἄπραγμον 
ἡγούμενος τῆς ἐν εὐμορφίᾳ πίστεως. οὐ γὰρ κονιᾷς 
τὸ πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἀδόλως εἶ καλή; οἷαι καὶ αἴ 
πρότεραι ἤσαν, ὧν χρυσὸς ἤρα καὶ βοῦς καὶ ὕδωρ 
καὶ ὄρνιϑες καὶ δράκοντες. τὸ δὲ φῦκος καὶ ὁ κηρὸς 
καὶ τὸ ταραντινίδιον καὶ οἱ ἐπικάρπιοι ὄφεις καὶ αἱ 
χρυσαῖ πέδαι Θαίδος καὶ “αίδος καὶ ᾿Δρισταγόρας 
φάρμακα. 

κγ΄. Εἰ μὲν δέῃ χρημάτων. πένης εἰμί, εἰ δὲ 
φιλίας καὶ χρηστοῦ τρόπου, πλουτῶ. ἔστι δὲ οὐχ 
οὕτως ἐμοὶ δεινὸν τὸ μὴ ἔχειν. ὡς σοὶ πρὸς αἰσχύ- 
νην τὸ μισϑοῦ φιλεῖν ἑταίρας μὲν γὰρ ἔργον προσ- 

᾿ ἔξεσϑαι τοὺς τὰς σαρίσσας ἔχοντας καὶ τὰς σπάϑας 

ὡς ἑτοίμως διδόντας. γυναικὸς δὲ ἐλευϑέρας πρὸς 

τὸ βέλτιστον ἀεὶ βλέπειν καὶ τὸ χρηστὸν ἐν εὐνοία 
τίϑεσϑαι. πρόσταξον. ὡς βούλει, καὶ πείϑομαι" πλεῖν 
κέλευσον ἐμβαίνω. πληγὰς ὑπομεῖναι᾽ καρτερῶ. 
ῥῖψαι τὴν ψυχήν᾽ οὐκ ὀκνῶ. δραμεῖν διὰ πυρός" 
οὐ κάομαι. τίς ταῦτα πλούσιος ποιεῖ; 

κδ΄. Ὁ ᾿Αγαμέμνων. ὅτε μὲν ὀργῆς ἐκράτει, 
καλὸς ἦν καὶ οὐχ ἑνὶ ϑεῷ, ἀλλὰ πολλοῖς ὅμοιος 

ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ 
ππει δὲ Ἐ ΚΣ υς ΡΩΝ δὲ Πυσειδάωνο, Ὡς 

ὅτε δὲ ἐνησχημόνει τῇ γλυκύτητι τοῦ ϑυμοῦ καὶ 
πρὸς τοὺς ἑταίρους ἠγρίωτο, ἔλαφος καὶ κύων ἐνο- 
μίξετο καὶ τὰ τοῦ Διὸς ὄμματα οὐδαμοῦ" σῦς μὲν 
γὰρ ὀργίζονται καὶ κύνες καὶ ὄφεις καὶ λύκοι καὶ 
ὅσα ἄλλα οὐ χρῆται λογισμῷ ϑηρία, καλὸς δὲ ἄν- 
ϑρωπος καὶ μὴ γελάσας λυπεῖ. μήτοι γε σκυϑρω- 
πότερος ἑαυτοῦ γενόμενος. οὐ πρέπει δὲ οὐδὲ ἡλίῳ 

88, 34 --- 45, 54. ν. 984, 940. 
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τὸ πρόσωπον νεφέλῃ καλύπτεσϑαι. τίς ἡ κατήφεια 
αὕτη, τίς ἡ νύξ. τί τὸ στυγνὸν σκότος ; μειδίασον, 
κατάστηϑι. ἀπόδος ἡμῖν τὴν τῶν ὀμμάτων ἡμέραν. 

κε΄. Χϑές δε ὀργιξομένην κατέλαβον καὶ ἔδοξα 
ἄλλην βλέπειν. τούτου δὲ αἴτιον ἡ τοῦ ϑυμοῦ ἔκστα- 

σις ἀκριβῶς σου συγχέουσα τὴν τοῦ προσώπου 

χάριν᾽ μὴ δὴ μεταποίει τὴν γνώμην μηδὲ ἄγριον 
βλέπε. οὐδὲ γὰρ τὴν σελήνην ἔτι λαμπρὰν δοκοῦμεν, 
ὅταν ἢ συννεφής. οὐδὲ τὴν ᾿᾿φροδίτην καλήν, ὅταν 

το ὀργίζηται ἢ δακρύῃ., οὐδὲ τὴν Ἥραν βοώπιν, ὅτε 

χαλεπαίνει τῷ Διί, οὐδὲ τὴν ἅλα δῖαν, ὅτε ταράττεται. 
ἡ δὲ ᾿ἀϑηνᾶ καὶ ἔρριψε τὸν αὐλὸν ὡς τὸ πρόσωπον 
αὐτῆς συγχέαντα. ἤδη καὶ τὰς ᾿Ερινῦς Εὐμενίδας κα- 
λοῦμεν. ὡς τὸ σκυϑρωπὸν ἀρνουμένας, καὶ ταῖς ἀκάν- 

ο ϑαις τῶν ῥόδων χαίρομεν, ὅτι ἐξ ἀγρίου ϑάμνου καὶ 
λυπεῖν καὶ κεντεῖν εἰδότος γελῶσιν ἐν τοῖς ῥόδοις. 
ἄνϑος δέ ἐστι καὶ γυναικὶ ἡ τοῦ προσώπου γαλήνη. 
μὴ τραχεῖα γίγνου. μὴ φοβερά, μὴ ἀποστεροῦ τὸ 
κάλλος. μὴ ἀφαιροῦ ῥόδων σεαυτήν, ἃ ταῖς καλαῖς 

90 ὑμῖν ἐν τοῖς ὄμμασι φύεται. εἰ δὲ ἀπιστεῖς οἷς λέγω, 
τὸ κάτοπτρον λαβοῦσα ἴδε σου τὸ πρόσωπον ἠλλαγ- 

μένον εὖγε. ὅτι ἀπεστράφης. 
κβ΄. Κελεύεις μοι μὴ βλέπειν κἀγὼ σοὶ μὴ βλέ- 

πεσϑαι. τίς τοῦτο κελεύει νομοϑέτης; τίς δὲ καὶ 
95 ἐχεῖνο; εἰ δὲ μηδέτερον κεκώλυται. μήτε ἑαυτὴν 

ἀφαιροῦ τῆς ἐς ἐπίδειξιν εὐδοκιμήσεως. μήτε ἐμὲ 

τῆς ἐς τέρψιν ἐξουσίας. οὐδὲ πηγὴ λέγει ««μὴ πέῃς““, 

σι 

"»᾿ ῷ 

κε΄. Ἔχϑές σε --- ἀπεστράφης᾽ ἢ γὰρ ἐμίσησας ἢ 
ἐφοβήϑης ἢ οὐκ ἐγνώρισας ἢ μετενόησας. φ' 

«ς΄. Κελεύεις --- παῦσον ὁδοιπόρον, ὃν τὸ σὸν ἄστρον 
ἀπώλεσεν. 

25, 26 -- 55, 57. Ρ. 941, 943, 
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ΎΌΨΌΟΙΡ οι μὴ 

Γ Το ἐνν σμι 

ἡ ἤν ᾿ (] 

οὐδὲ ὀπώρα ..«μὴ λάβῃς“, οὐδὲ λειμὼν .««ἡ προσέλ- 
(ς [} Α ᾿ 5 Ξ ’ Ἁ Ἂν Ξ; 

ϑης“΄. ἕπου καὶ σὺ τοῖς νόμοις καὶ διψῶντα παῦσον. 
κξ. Ὡς δύσερί σοι καὶ φιλόνεικον τὸ κάλλος" 

3 τὰς Ξ - Ξ 
ἀμελούμενον μᾶλλον ἀνθεῖ, καϑάπερ τῶν φυτῶν 
ὅσα τῇ φύσει ϑαρροῦντα καὶ τῆς τῶν γεωργῶν ὀλι- 
γωρίας μὴ χρήξοντα᾽ οὐχ ἵππον ἀναβαίνεις. οὐκ ἐς 
παλαίστραν ἀπαντᾷς, οὐχ ἡλίῳ δίδως σεαυτόν, ἀλλ᾽ 
αὐχμηρὸς περίει καὶ δυπῶν καὶ σεαυτῷ μαχόμενος. 
ἐξηπάτησαι᾽ καλὸς εἶ, κἂν μὴ ϑέλῃς, καὶ πάντας 
ἕλκεις τῷ λίαν ἀμελουμένῳ., ὥσπερ οἱ βότρυς καὶ 
τὰ μῆλα καὶ εἴ τι ἄλλο αὐτόματον καλόν. οὕτω καὶ 
δ 3 ’ ’ » " ἜΤ) , ’ 

0 “πολλῶν ποιμένων ἤρα καὶ ἡ Αφροδέτη βουκο- 

λῶν ἤρα καὶ ἀγροίκων καὶ ἡ 4“ημήτηρ τῶν τὰ ἀστεῖα 
3 , 3.κ ϑιαιν “9 ’ 3 - οὐκ εἰδοτων. οὐδεὶς οὐδὲ ἀστέρας εἶδε χκοσμουμε- 

ϑὼν Ψ 5᾽΄Ὸ Δ ὦ , 
νους οὐδὲ ὄρνιϑας. οὐδὲ ἵππους καλλωπιζομένους 

χρυσῷ ἢ ἐλέφαντι λανϑάνειν μηχανωμένους [τοῦ 
Ἁ - ξῴου] τὸ γαῦρον. ὃ | 

κη. Τὴν χαλὴν ἄπο τοῦ τρόπου δεῖ ποιεῖσθαι 

κζ΄. Ὥς δύσερι -- δίδως ἑαυτόν: ἄνϑος γὰρ ἡ βαφὴ 
τοῖς καλοῖς" ἀλλ᾽ αὐχμηρὸς --- καλόν' ὃ μὲν γὰρ καλλω- 
πισμὸς ἑἕταιρικὸν καὶ πάνυ δεῖ δυσχεραίνειν τὴν φαρμασ- 
σομένην εὐμορφίαν ὡς πανουργίας ἐγγύς. τὸ δὲ ἀκέραιον 
καὶ ἄκαπον χαὶ ἀνεπιβούλευτον μόνων ἴδιον τῶν αὐτὸ δε- 
ξαμένων τὸ κάλλος. οὕτω καὶ ὃ ᾿Ἵπόλλων ποιμένων ἤρα 

καὶ ᾿Δφροδίτη βουκόλων καὶ Ῥέα ἀγροίκων καὶ 4ημήτηρ 
τῶν τὰ ἄστη οὐκ εἰδότων. ὃ ὅτι πᾶν ἀληϑέστερον τοῦ δε- 
δολωμένου. τὸ φύσει παρόν. οὐδεὶς --- οὐδὲ λέοντας οὐδὲ 
ὄρννϑας, ὃ δ᾽ ἵππους καλλωπίξζων χρυσῷ ἢ ἐλέφαντι ἢ 
ταινίαις λανθάνει λυμαινόμενος τοῦ ζ. τ. γ. καὶ τέχνῃ παρα- 
διδοὺς τὸ ἄσκημα ἐπανορϑοῦσϑαι τῆς φύσεως τὰ λείποντα. 

κη΄. Τὴν καλὴν -- ξένων πολλάς" εἰ δὲ δοκεῖς φέρε, 
ἐπὶ συνϑήκαις γενέσϑω, τὸ πρᾶγμα" ἢ ἀμφότεροι μένομεν. 
ἢ μετ᾽ ἀλλήλων ἐκεῖσε ἀπέλϑωμεν. ου δέχῃ τοῦτο" γνῶϑι 
οὖν. ὡς γενέσϑαι μὲν ἰχϑὺς ξένος οὐκ ἀνέχεται, χαίρει δὲ 

21, 28 ΞΞ 89, 47. ν. 990, 990, 
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τῶν ἐραστῶν τὸν κατάλογον, οὐκ ἀπὸ τοῦ γένους, 
καὶ γὰρ ξένος ἐπιεικὴς δύναται γενέσϑαι καὶ πολίτης 

κακός, ὅσῳ καὶ τοῦ φρονεῖν ἐγγύτερός ἐστιν. ὁ μὲν 
οὖν ἐγχώριος οὐδὲν διαφέρει, λέϑων καὶ παντὸς τοῦ 

δμένοντος, ὦ τὸ ἑδραῖον ἀνάγκῃ πρόσεστιν, ὁ δὲ 
ξένος ἔοικε τοῖς ὀξυτάτοις ϑεοῖς Ἡλίῳ καὶ ἀνέμοις 

καὶ ἄστροις καὶ Ἔρωτι, ὑφ᾽ ὧν κἀγὼ πτηνὸς γενό- 
μενος δεῦρο ἐλήλυϑα κινηϑεὶς προφάσει κρείττονι. 
μή μου τῆς ἱκεσίας ὑπερίδῃς οὐδὲ τὸν Πέλοπα ἡ 

υἹἹπποδάμεια ἠτίμησε ξένον ὄντα καὶ βάρβαρον, οὐδὲ 
ἡ Ἑλένη τὸν δι’ αὐτὴν παρόντα, οὐδὲ ἡ Φύλλις 
τὸν ἐκ ϑαλάττης (ἥκοντα). οὐδὲ ἡ ̓ ἀνδρομέδα τὸν 
πρὸς αὐτὴν καταπτάντα. ἤδεσαν γάρ, ὡς παρὰ μὲν 
τῶν ἐγχωρίων μίαν πόλιν λαμβάνουσι, παρὰ δὲ τῶν 

ε ξένων πολλάς. καὶ μὴν κἀγὼ τοῦ ἔρωτος ξένος καὶ 
σὺ τοῦ κάλλους. οὐ γὰρ ἡμεῖς πρὸς αὐτὰ ἀπήλ- 
ϑομεν., ἀλλ᾽ αὐτὰ πρὸς ἡμᾶς κατῆλθε, καὶ τὴν 
παρουσίαν αὐτῶν δεδέγμεϑα ἡδέως. ὡς τὴν τῶν 
ἄστρων οἵ πλέοντες. εἰ δ᾽ ἐμοὶ τὸ ξένῳ εἶναι οὐ 
γίγνεται πρὸς τὸν ἔρωτα ἐμποδών, μηδὲ σοὶ κώ- 
λυμα ἔστω πρὸς τὸ συνεῖναι τοῖς ἐρῶσιν. ταχύ γ᾽ 
ἂν φυγάδα εἵλου νυμφίον, ὥσπερ ᾿Αδραστος. τὸν 
Τολυνεύκην καὶ τὸν Τυδέα, οὕς γαμβροὺς ἐποιήσατο 
ἐπὶ τῆς βασιλείας τὴν ἔκτισιν. μὴ λακώνιξε, ὦ γύναι, 

μηδὲ μιμοῦ τὸν Πυκούργον. ξενηλασίαν γὰρ ἔρως 
οὐκ ἔχει. 

Θ 

σι 

μεταβολαῖς τῆς γῆς οὔσης μιᾶς. τί γὰρ ἄλλο αἵ πατρίδες ἢ 
μέτρα δειλὰ ἀγεννῶν νομοϑετῶν ὅροις καὶ πύλαις διαγρα- 
φόντων τὰ οἰκεῖα. ἵνα ταῖς εὐνοίαις στενοχωρώμεϑα ὑπερ- 
βαίνειν ὀκνοῦντες τὸ πινάκιον τῆς χωροφιλίας; καὶ μὴν --- 
ἔκτισιν. μή τις ἀποκλείει καὶ ξένον πῦρ (οὐκ) ἐναῦσαι ἐϑέ- 
λοντα. ἀλλὰ τὸ καόμενον σβέσαι; μὴ λακώνιξε --- ἔχει. 
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κϑ΄. Τὰ μὲν σὰ ὄμματα φιλῶ, τὰ δὲ ἐμὰ οὐ 
φιλῶ, τοῖς μὲν γὰρ σύνεσιν πολλὴν συνέγνωκα. 
τοῖς δὲ δεινὴν περιεργίαν᾽ ἀναίσχυντά ἐστιν, ἀλλὰ 
καὶ κρύπτειν οὐδὲν δυνάμενα ὧν ἑώρακεν ἅπαξ. 
οὐκ ἀφέστηκεν οὖν μου τῆς ψυχῆς λέγοντα οὐκ 
εἶδες τὴν εὔκομον, τὴν εὐπρόσωπον;; ἧκε, ἀνάβηϑι. 
ἀλλὰ καὶ κλαῦσον καὶ γράψον καὶ δεήϑητι.““ ἡ δὲ 
εὖ μάλα πείϑεται. παρακούειν μὴ δυναμένη λίχνων 
δορυφόρων, καὶ γὰρ μὴ βουλομένην σύρουσιν ἔξω 

βιάξονται ὅσα αὐτοὶ προλαβόντες ἐπήνεσαν. 
ἀμέλει πρὶν ἔρωτα ἐς γῆν καταπτῆναι μόνον τὸν 
ἥλιον ἠπίστατο καλὸν ἡ ψυχὴ καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ 

ϑέαμα καὶ ϑαῦμα ἦν. γευσαμένη ὃὲ ὥρας ἄνϑρω- 

πένης ἔκαμε καὶ τῆς σπουδῆς ἐκείνης κατέπεσεν, ἐς 
δὲ ϑητείαν μετήχϑη πικρᾶν. 

λ΄. Τὸ μὲν ἔργον ἕν. ἄν τε ἐπὶ ἀνδρὸς ἄν τε 
ἐπὶ μοιχοῦ γένηται, τὸ δὲ τῷ κινδύνῳ σφαλερώτερον 
τῇ χάριτι μεῖξον᾽ οὐχ οὕτω γὰρ εὐφραίνει τὸ φανε- 
ρὸν τῆς ἐξουσίας ὡς τὸ ἀπόρρητον τῆς ἡδονῆς. πᾶν 
δὲ τερπνότερον τὸ κεκλεμμένον. οὕτω καὶ Ποσειδῶν 9 μμ 
ὑπῆλθε πορφύρῳ κύματι καὶ βοὶ Ζεὺς καὶ χρυσῷ 
ὕδατι καὶ δράκοντι καὶ ἄλλοις προχαλύμμασιν, ἀφ᾽ 
τ ΄ » - 
ὧν Διόνυσος καὶ ᾿Δἀπόλλων καὶ Ἡρακλῆς καὶ οἱ ἐκ 

χϑ΄. Τὰ μὲν πείϑεται, πείϑεται δὲ -- πιπράν. ἧς ἔργα 
ϑυραυλίαι καὶ χαμαικοιτίαι καὶ ἡ πρὸς ϑάλπος καὶ χειμῶνα 
ἀντίταξις καὶ (ἡ) "ἢ μ᾽ ἁ νάειρ᾽ ἢ ἐγώ σὲ“ πρὸς τὸν ἀν- 
τεραστὴν μάχη. τούτων δὲ εἶ πάντων σὺ τὸ φάρ μακον ἔργου 

 ἐφημέρου ποιήματα ἀϑάνατα καὶ βραχείας σώματος ἡδονῆς 

Ὶ 

ΕῚ 

᾿- 
ϑ" 

μνήμην ἀντιλαβοῦσα ἀγήρω" ἃ μὲν γὰρ ὃ ὥσεις κοινὰ καὶ 
ῥάδια τοῦ ϑηλέος παντός ; ἃ δὲ κτήσῃ ἀντὶ τούτων οὐδ᾽ 
ἂν εἴποιμι; ὅσα᾽ εὔνοια καὶ μνήμη καὶ νύξ, ἀφ᾽ ὧν καὶ 
μήτηρ καὶ πατὴρ γίγνεται. 

39, 80 -- ὅ8, ξ8. Ρ. 940, 943. 
ῬΒΙΠοΞξέσϑίιξ οᾶ. Καγξοσ. 11. 16 
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μοιχείας ϑεοί. λέγει δὲ Ὅμηρος καὶ τὴν Ἥραν ἰδεῖν 
αὐτὸν τότε ἡδέως. ὅτε αὐτῇ συνήει λάϑρα, τὴν γὰρ 
ἀνδρὸς ἐξουσίαν μετέϑηκεν ἐς κλοπὴν μοιχείας. 

λα΄. Ὁ μοιχὸς καὶ πείσας σφαλερώτατον ἀνά- 
λῶμα καὶ ὀδυνηρὸν μὴ τυγχάνων, τῆς μὲν γὰρ 
εὐπραγίας κίνδυνος ὁ νόμος. τῆς δὲ λύπης μισϑὸς 
ὁ ἔρως. φοβεῖσϑαι δὲ ἄμεινον τυχόντα ὧν βούλεταί 
τις ἢ ἀνιᾶσϑαι ἀμελούμενον. 

λβ. Τὰ μὲν ὄμματά σου διαυγέστερα τῶν ἐκ- 
πωμάτων, ὡς δύυνασϑαι δι᾿ αὐτῶν καὶ τὴν ψυχὴν 
ἰδεῖν. τὸ δὲ τῶν παρειῶν ἐρύϑημα εὔχρουν ὑπὲρ 
αὐτὸν τὸν οἶνον, τὸ δὲ λινοῦν τοῦτο χιτώνιον ἀντι-- 
λάμπει ταῖς παρειαῖς. τὰ δὲ χείλη βέβαπται τῷ δό- 
δων αἵματι. καί μοι δοκεῖς καὶ τὸ ὕδωρ φέρειν ὡς 
ἀπὸ πηγῶν τῶν ὀμμάτων καὶ διὰ τοῦτο εἶναι Νυμ- 
φῶν μία. πόσους ἱστᾷς ἐπειγομένους; πόσους κατέ- 
χεις παρατρέχοντας; πόσους μὴ φϑεγξαμένη καλεῖς; 
ἐγὼ πρῶτος. ἐπειδὰν ἴδω σε. διψῶ καὶ ἵσταμαι μὴ 
ϑέλων. τὸ ἔκπωμα κατέχων᾽ τὸ μὲν οὐ προσάγω 
τοῖς χείλεσι. σοῦ δ᾽ οἶδα πίνων. 

λγ΄. Ἐξ ὑέλου μὲν τὰ ἐχπώματα. αἱ δὲ σαὶ 
χεῖρες ἀργυρᾶ αὐτὰ ποιοῦσι καὶ χρυσᾶ, ὡς τού- 
τοις τὸ βλέπειν ὑγρῶς παρὰ τῶν σῶν ὀμμάτων 
εἶναι" ὥστε ἐκεῖνα μὲν κατάϑου καὶ χαίρειν ξα τά 
τε ἄλλα καὶ διὰ τὸν ἐν τῷ σφαλερῷ τῆς ὕλης φόβον, 

ἐμοὶ δὲ μόνοις πρύπινε τοῖς ὄμμασιν, ὧν καὶ ὁ Ζεὺς 
γευσάμενος καλὸν οἰνοχόον παρεστήσατο. εἰ δὲ 

λγ. Ἔξ ὑέλου --- ὀμμάτων εἶναι. ἀλλὰ τοῖς μὲν 
ἄψυχον καὶ ἀκίνητον τὸ διειδές, καϑάπερ, τῶν ὑδάτων τοῖς 
ἑστηκόσι, τὰ δὲ ἐν τοῖς προσώποις ἐκπώματα τῇ τε ἄλλῃ 
ὑγρότητι εὐφραίνειν ἔοικε καὶ τῇ συνέσει τῶν φιλημάτων. 
ὥστ᾽ ἐκεῖνα --- ἀμπέλους. 

81, 89, 88 τα 60, 25, 34, Ρ. 943, 994, 993. 
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βούλει, τὸν μὲν οἶνον μὴ παραπόλλυε, μόνου δὲ 
ἐμβαλοῦσα ὕδατος καὶ τοῖς χείλεσι προσφέρουσα 
πλήρου φιλημάτων. τὸ ἔχπωμα καὶ οὕτως δίδου τοῖς 
δεομένοις. ἔστι γὰρ ἀνέραστος οὐδεὶς οὕτως, ὡς 

ποϑεῖν ἔτι τὴν Ζιονύσου χάριν μετὰ τὰς τῆς ᾿φρο- Ὁ 
δίτης ἀμπέλους. 

λδ΄. Οὐκ οἶδα, τί σου μᾶλλον ἐπαινέσω᾽ τὴν 
κεφαλήν; ἀλλ᾽ ὦ τῶν ὀμμάτων. τοὺς ὀφθαλμούς: 
ἀλλ᾽ ὦ τῶν παρειῶν. τὰς παρειάς ; ἀλλὰ τὰ χείλη 
μὲ ἐπάγεται καὶ δεινῶς κᾷει κεκλεισμένα μὲν δι᾽ τὸ 
εὐκοσμίαν, ἀνοιχϑέντα δὲ δι᾿ εὐωδίαν. 

λέ. ἩἯἩ Δανάη χρυσὸν ἐλάμβανεν, ἡ Αήδα ( ὄρνι- 
ϑαρ; ἡ Εὐρώπη τὰ ἐξ ἀγέλης. ἡ ̓Αἀντιόπη ὅσα ὄρεια, 
ἡ ̓ Δμυμώνη ὅσα ϑαλάττια, οἱ δὲ ποιηταὶ τὰ δῶρα 
μύϑους ἐποίησαν παράγοντες τὴν ἀλήϑειαν ψυχα- 15 
γωγίᾳ ψευσμάτων. λάβε, λάβε καὶ σὺ τὸν ἀκκισμὸν 
ἀφελοῦσα τοῦ μεγαλογνώμονος καὶ τὴν εἰρωνείαν 
ἀφεῖσα τοῦ σώφρονος. ἵνα κἀγὼ Ζεὺς γένωμαι 
καὶ Ποσειδῶν. διδοὺς μὲν ἃ ϑέλεις, ἃ δὲ ϑέλω 
λαμβάνων. 20 

λ5. Μὴ ει Ὑ ποτέ, μηδὲ κρύψῃς τὰ σφυρὰ 

λὸ΄. Οὐκ οἶδα --- εὐωδίαν" εἰ δὲ καὶ ἀποδύσῃ, ἀστρά- 
πτειν τὰ ἔνδον οἶμαι" Φειδία καὶ -Τύσιππε καὶ Πολύλλειτε. 
ὡς ταχέως ἐπαύσασϑε" οὐ γὰρ ὧν πρὸ τούτου τι “ἄγαλμα 
ἄλλο ἐποιήσατε. εὖ μὲν ἔχεις τῆς χειρὸς ἐξόχως, εὖ δὲ τῆς 
τῶν στέρνων εὐρύτητος, εὖ δὲ τοῦ περὶ τὴν γαστέρα ῥδυϑμοῦ. 
τὰ δὲ ἄλλα οὐκ οἶδα, πῶς εἴπω. μάχεται τὸ κάλλος καὶ 
τοῦ Πριαμίδου δικαστοῦ. φεῦ, γένωμαι τίς; ταῦτ᾽ ἐπαι- 
νέσω; καὶ μὴν ἐκεῖνα ἀμείνονα. ἐχείνοις δῶ τὴν κρίσιν: 
καὶ μὴν ἀνϑέλκει μὲ ταῦτα. ἐπίτρεψον ἅψασϑαι καὶ ἀπο- 
φαίνομαι. 

λς΄. Μὴ ὑποδήσῃ - ἐκ τῆς ϑαλάττης. οὕτω καὶ τὰς 
᾿ς “Μευκιππίδας. ἑτοίμους ἔχε τοὺς πόδας τοῖς βουλομένοις 

84, 85, 80 Ξ-- 6, 26, 67. Ρ». 945, 921, 9468. 
ε 165 ἘΡᾺ 
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ἐψευσμένοις καὶ δολεροῖς δέρμασιν, ὧν ἀπατηλὸν τὸ 
κάλλος ἐν τῇ βαφῇ. εἰ μὲν γὰρ λευκὸν φοροίης. 
συγχεῖς τὴν τῶν ποδῶν λευκότητα, τὸ γὰρ ὅμοιον 
ἐν τῷ ὁμοίῳ οὐ φαίνεται, εἰ δὲ ὑακίνϑινον, τῷ 
μέλανι λυπεῖς, εἰ δὲ φοινικοβαφῆ, φοβεῖς, ὡς ῥέοντος 
ἐκεῖϑέν ποϑεν αἵματος. εἰ δέ σου καὶ τὰ ἄλλα πάντα 
ἐφαίνετο, καὶ πολὺ κρείττων ἂν ἧς. ἐμπίπτουσα ὅλη 
ταῖς τῶν ὁρώντων ϑήραις. ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων 
ἱὠερῶν ποιοῦ τινα, εἰ ϑέλεις, φειδὼ καὶ μήτε σκέπης 
αὐτοῖς φϑονήσῃς. μήτε προβλημάτων τῶν ἀναγ- 
καίων, τοὺς δὲ πόδας κατάλιπε γυμνοὺς ὡς δειρήν, 
ὡς παρειάς, ὡς κόμας, ὡς καὶ ῥῖνα καὶ ὄμματα, ὅπου 
μὲν γάρ τι ἡμαρτήϑη τῇ φύσει. σοφισμάτων δεῖ 
πρὸς τὴν βλάβην, ἵνα κρύψῃ τὸ ἐλλιπὲς ἡ τέχνη, 
ὅπου δὲ ἀρκεῖ τὸ κάλλος ἐπιδείξει οἰκείᾳ. περιττὰ 
τὰ φάρμακα. ϑάρσησον σεαυτῇ καὶ πίστευσον τοῖς 
ποσί᾽ τούτων φείσεται καὶ πῦρ, τούτων καὶ ϑάλαττα., 
κἂν ποταμὸν ϑελήσῃς περᾶσαι, στήσεται. κἂν κρη- 

μνοὺς ὑπερβῆναι, λειμῶνας δόξεις πατεῖν. οὕτω καὶ 
τὴν Θέτιν ἀργυρόπεξαν εἶπεν ὁ πάσας ἀκριβῶς εἰδὼς 
τὰς κάλλους ὑπεροχάς, οὕτω καὶ τὴν ᾿ἀφροδίτην 
γράφουσιν οἵ ξωγράφοι τὴν ἀνασχοῦσαν ἐκ τῆς 
ϑαλάττης. μὴ βασάνιξε, ὦ καλή, τὼ πόδε. μηδὲ 
κρύπτε οὐδὲν ἔχοντας τοῦ λαϑεῖν ἄξιον, ἀλλὰ βάδιξε 
μαλακῶς καὶ κατάλειπε σεαυτῆς ἴχνος, ὡς μέλλουσά 
τι χαρίζεσϑαι καὶ τῇ γῇ. 

λξ. Ὁ Μῶμος τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ἔφη τῆς 
᾿᾿φροδίτης αἰτιάσασϑαι, τί γὰρ ἂν καὶ ἐμέμψατο; 

- ᾿ Χ « 52 πὶ ύξο , Ἐπ 
φιλεῖν καὶ μηδὲ χρυσοῦ δέου. μισῶ τὰς πέδας. ὧν ἡ πολυ- 
τέλεια τιμωρία" διαφέρει δὲ 1) χρυσῷ τινα ἢ σιδήρῳ δεδέ- 

ο᾽ ΄ -" ᾿] 

σϑαι; πλὴν εἰ μὴ τούτου ἐκεῖνο καὶ κάλλιον, ὅτε μὲτ 
εὐφροσύνης ἀνιᾷ. 

Θ᾽... ΞΞ 31. Ὁ 999: 



σι φν 

Ρ- 851. ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ. 245 

ὃν δὲ μόνον δυσχεραίνειν ἔφη. ὅτι τρύξοι αὐτῆς τὸ 
ὑπόδημα καὶ λέαν εἴη λάλον καὶ τῷ ψόφῳ ὀχληρόν, 
εἰ δὲ ἀνυπόδετος ἐβάδιζεν, ὥσπερ ἀνέσχεν ἐκ τῆς 
ϑαλάττης. οὐκ ἄν ποτε ηὐπόρησε σκωμμάτων οὐδὲ 
κωμῳδίας ὁ ἀλιτήριος, καί μοι δοκεῖ μηδὲ μοιχευο- 
μένη διὰ τοῦτο μόνον λαϑεῖν, ὅτι πάντα ὁ Ἥφαιστος 
ἔγνω τὰ κεχρυμμένα. τοῦ σανδαλίου διαβαλόντος. 
ταῦτα μὲν ἡμῖν ὁ μῦϑος. σὺ δὲ καὶ τῆς ᾿ἀφροδίτης 
ἔοικας βουλεύεσϑαι ἄμεινον χρωμένη τοῖς ποσίν. ὡς 
ἐτέχϑης καὶ φευγουσα τοῦ Μώμου τὰ ἐγκλήματα. 

ὦ ἄδετοι πόδες. ὦ κάλλος ἐλεύϑερον, ὦ τρισευδαί- 

ἕῶν ἐγὼ καὶ μακάριος. ἐὰν πατῇ με. 
λη. Ὃ τοῖς ἄλλοις ἐπίρρητον δοκεῖ καὶ μέμψεως 

ἄξιον, ὅτι ἀναίσχυντος εἶ καὶ ϑρασεῖα καὶ εὔκολος. 
τοῦτο μάλιστα ἐγώ σου φιλῶ. καὶ γὰρ ἵππους ϑαυ- 
μάζομεν τοὺς φρονήματι χρωμένους καὶ ὄρνιϑας 
τοὺς μὴ νεύοντας κάτω. οὐδὲν οὖν οὐδὲ σὺ καινὸν 

λη΄. Ὃ τοῖς -- - τῶν ἵππων ϑαυμάζομεν τοὺς αὑτῶν 
συνιέντας καὶ λεόντων τοὺς φρονήματι χρωμένους - πολὺ 
κρείττων τῶν βασιλείων, εἴ γε ὑμᾶς μὲν φιλοῦμεν. ἐχεί- 
νους δὲ φοβούμεϑα. μισϑώματα λαμβάνεις 
χαὶ ποιμέσι. καὶ κυϑαρῳδοῖς χαρίξῃ" οὐ μέλλεις πρὸς τὸν 
᾿Ζπόλλω βλέπουσα; σὺ δὲ μηδ᾽ αὐλητῶν ἀπόσχου. καὶ 
γὰρ Μουσῶν ἡ Τέχνη, μηδὲ δούλων --- ἐλεύϑερον. μηδὲ 
τῶν ἀμφὶ κυνηγέσια καὶ ϑήρας [ἐχόντων αἰσχύνεσϑαι τὴν 
᾿Δφροδίτην. ὦ καλή: μηδὲ ναυτῶν --- ϑαλάττης᾽ ἀλλά μηδὲ 
τῶν μισϑοῦ στρατευομένων" ἀπόδυε δὲ τούτους τω: ὑπερη- 
φάνους. πένησι μὲν γὰρ “μηδὲ ἀντείπῃς ποτέ" ἀκούουσιν 
αὐτῶν οἱ ϑεοί. τὸν μὲν γέροντα τίμησον διὰ τὴν σεμνότητα, 

σι 

τὸν δὲ νέον δίδαξον. ὦ ὡς ἄρτι ἀρχόμενον, τὸν ξένον. ὧν σπεύδῃ. 
κατάσχε. ταῦτα καὶ Τιμαγόρα καὶ “αὶς χαὶ “Αρισταγόρα 
καὶ τὸ Μενάνδρου Γλυχέριον, ὧν κατ᾽ ἴχνη καὶ σὺ βαίνεις. 
εἰδυῖα χρῆσϑαιπᾶσι (πασι) σεαυτὴν παρέχεις καὶ τὴν σὴν σο- 
φίαν ἐπὶ καιροῦ τῶν ἔργων ἔχουσα. οὔτε γὰρ --- δήματα. 

.6.:5ΞΞ- 65. »- 947. 

ΓΤ 
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ποιεῖς, εἰ γυνὴ οὖσα πολλῶν ὥρα κρατοῦσα ὑψηλόν 
τε ὁρᾷς καὶ μετέωρον βαδίζεις, εἴπερ τις ἐστὶ καὶ 

κάλλους ἀκρόπολις πολὺ κρείττων τῶν βασιλείων. 
΄ ’ Α ἰν ΄ 

μισϑώματα λαμβάνεις" καὶ γὰρ ἡ Δανάη χρυσόν. 
5 χαὶ στεφάνους δέχῃ᾽ τοῦτο μὲν καὶ άρτεμις ἡ παρ- 

"» , ς ϑένος. καὶ γεωργοῖς παρέχεις σεαυτήν᾽ ἡ δὲ Ἑλένη 
καὶ ποιμέσι καὶ κιϑαρωδοῖς᾽ μηδὲ δούλων κατα- 

΄ ο, 1 κ κ » ᾽ ΄ 2 ι 

φρονήσῃς. ἵνα καν διὰ σὲ δοκῶσιν ἐλεύϑεροι, ἀλλὰ 
᾿ Σὲ ἢ ι ΕΟ 3.5. 3 Δ Ρ' Κἄπονς 

μηδὲ ναυτῶν᾽ ταχέως μὲν ἀπίασιν. ἀλλ᾽ ὁ Ιασων 

1 οὐκ ἄτιμος ὁ πρῶτος κατατολμήσας ϑαλάττης᾽ οὔτε 
γὰρ πῦρ ϑερμὸν οὕτως ὥς σου τὸ ἄσϑμα, οὔτε αὐλὸς 

, “, ς 

ἡδὺ ἄκουσμα οὕτως. ὡς τὰ σὰ βήματα. 
λϑ΄. Μηδὲ γράφειν φυγάδα ἀνέξῃ;; ἀλλ᾽ ἐπίνευε 

φιλοῦσιν. ἔφευγε καὶ ᾿ΖΦριστείδης. ἀλλ᾽ ἐπανήρχετο. 
τὸ καὶ Ξενοφῶν, ἀλλ᾽ οὐ δικαίως. ἔφευγε καὶ Θεμι- 

στοχλῆς. ἀλλ᾽ ἐτιμᾶτο καὶ παρὰ βαρβάροις. καὶ 
᾿Δλκιβιάδης, ἀλλὰ καὶ παρετείχιξε τὰς ᾿4ϑήνας, 

3 ε ΄ » ΄ 

καὶ Ζημοσϑένης. ἀλλ᾽ ὁ φϑόνος αἴτιος. φεύγει καὶ 
ϑάλαττα, ὅταν ὑφ᾽ ἡλίῳ ἐλαύ ὶ ὁ ἥλιος. ὅτ : φ᾽ ἡλίῳ ἐλαύνηται, καὶ ὁ ἥλιος. ὅταν 

Α ΄ [.} ΄ - 

80. νὺξ χαταλαμβάνῃ, φεύγει καὶ μετόπωρον χειμῶνος 
προσελθόντος καὶ χειμὼν ἄπεισιν ἔαρος διώκοντος. 
καὶ συνελόντα εἰπεῖν αἷ τῶν πρεσβυτέρων καιρῶν 
ἐπιδημίαι τῶν νεωτέρων καιρῶν εἰσὶ φυγάδες. ἐδέ- 

Α,.9 "᾿ ΄, “ς ᾿ ΄ 

ἕαντο καὶ “ϑηναῖοι Ζ“ἤμητραν φεύγουσαν καὶ Ζ1ι6- 
-" ς "“Ὁ᾽ 

δ νυσον μετοιχοῦντα καὶ τοὺς Ἡρακλέους παῖδας 

λ΄. Μηδὲ γράφειν φυγάδα ἀνέξῃ; οὐχοῦν οὐδὲ 
ἀναπνεῖν, οὐδὲ χλάειν. οὐδὲ ἄλλα, ὅσα ἡ φύσις. ἀλλ᾽ 

᾿ ἐπίνευε φιλοῦσιν. μή μὲ διώξης τῶν θυρῶν, ὡς τῆς 
πατρίδος ἡ τύχη, μηδὲ ὀνειδίσῃς πρᾶγμα αὐτόματον. οὗ 
τὸ λαμπρὸν (ἐν τῷ) ἀλό όγῳ τῆς δυνάμεως. - ἔφευγε --- ἀλλὰ 
δακρύων καὶ τῆς πρὸς τοὺς ἵχετεύοντας αἰδοῦς. ἀνά- 
στησον --- χατελήλυϑα. 

99 ΞΞ 10. Ρ. 945, 
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ἀλωμένους. ὅτε καὶ τὸν Ἐλέου ἐστήσαντο βωμόν. ὡς 
τρισκαιδεκάτου ϑεοῦ, οὐκ οἴνου σπένδοντες αὐτῷ, 

ἀλλὰ δακρύων. ἀνάστησον καὶ σὺ τὸν βωμὸν καὶ 
κακῶς πράττοντα ἐλέησον ἄνϑρωπον, μὴ δὶς γένωμαι 
φυγὰς καὶ τῆς πατρίδος στερηϑεὶς καὶ τοῦ πρὸς σὲ 
ἔρωτος σφαλείς΄. ἐὰν γὰρ ἐθελήσῃς. κατελήλυϑα. 

ιι. ἘΝ πυρσαίνουσα μίλτος τὰ χείλη καὶ τὴν 
παρειὰν ὑπογράφουσα κώλυμα φιλ ἡμάτων, κατη- 
γορεῖ ὃὲ χαὶ γῆρας τοῦ προσώπου, ὑφ᾽ οὗ πελιδνὸν 

μὲν τὸ στόμα. ῥυσὴ δὲ ἡ παρειὰ καὶ ἔξωρος. ἴσχε τὸ 
δὴ χρωματοποιίαν καὶ μηδὲν ἐπιποίει τῷ κάλλει, μὴ 
καὶ γράψωμαί σε γήρως ἐπὶ τῇ τοῦ προσώπου γραφῇ. 

μα΄. ᾿4ϑηνοδώρῳ. Οἱ ὀφϑαλμοὶ ξύμβουλοι τοῦ 
ἐρᾶν, σὺ δ᾽ ἀκοὴν σπάσας ἐρᾷς ἸΙωνικοῦ μειρακίου 
οἰκῶν Κόρινϑον᾽ τουτὶ δὲ μαντικὸν φαίνεται τοῖς 15 

οὔπω εἰδόσιν, ὅτι νοῦς ὁρᾷ. 
ιβ΄. τῷ αὐτῷ. Εἰ κρότῳ ἀνοήτῳ χαίρεις, καὶ 

τοὺς πελαργούς. ἐπειδὰν παριόντας ἡμᾶς κροτῶσιν, 
ἡγοῦ δῆμον τοσούτῳ σωφρονέστερον τοῦ ᾿4ϑηναίων, 
ὅσῳ μηδὲ αἰτοῦσι μηδὲν ὑπὲρ τοῦ κροτεῖν. 30 

αγ΄. Τὸ ἐρῶντα καρτερεῖν σωφρονέστερον τοῦ 
μηδὲ ἐρασϑῆναι, καὶ γὰρ δὴ καὶ τὰ πολεμικὰ ἄνδρες 
οὐχ οἱ μὴ τρωϑέντες. ἀλλ᾽ οἵ νικῶντες ἐν τραύμασιν. 

μδ΄. ᾿4ϑηναίδι. Τὸ μὲν μὴ ἐρῶντι χαρίξεσϑαι, 
“Δυσίου δόξα. τὸ δὲ ἐρῶντι δοκεῖ Πλάτωνι. σοὶ δὲ 5 
καὶ ἐρῶντι καὶ μὴ ἐρῶντι. τοῦτο δὲ σοφὸς μὲν οὐ- 
δείς, Δαὶς δέ, οἶμαι, ἐπήνει. 

μέ. ΖΔιοδώρῳ. Τὰς ἀπυρήνους ῥοιὰς ρυϑραὶ 
κηπεύουσιν οἰνοχοούσας νᾶμα πότιμον, ὥσπερ τῶν 
βοτρύων οἷ εὖ πράττοντες δέκα σοι τούτων τρυγή 30 
σας ἔπεμψα, χρῶ δὲ αὐταῖς σιτούμενος μὲν ὡς οἴνῳ, 
μεϑύων δὲ ὡς σίτῳ. 

ψι 

οι 

40, 41, 49, 43, 44, 45 -- 2, 8, 4, ὅ, 6, 10. Ρ. 917, 918. 
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’, ις΄. Εὖ πεποίηκας στρωμνῇ χρησάμενος τοῖς 
δόδοις᾽ ἡ γὰρ πρὸς τὰ πεμφϑέντα ἡδονὴ σημεῖον 
μέγα τῆς πρὸς τὸν πέμψαντα τιμῆς. ὥστε κἀγώ σου 
δι᾿ αὐτῶν ἡψόμην, καὶ γάρ ἐστιν ἐρωτικὰ καὶ πα- 
νοὔργα καὶ κάλλει χρῆσϑαι εἰδότα. δέδοικα δέ. μὴ 
οὐδ᾽ ἡσυχίαν ἤγαγεν, ἀλλ᾽ ἠνώχλει σοι καϑεύδοντι. 
ὥσπερ τῇ Δανάῃ ὁ χρυσός. εἰ δὲ βούλει τι φίλῳ 
χαρίξεσϑαι, τὰ λείψαντα αὐτῶν ἀντίπεμψον μηκέτι 
πνέοντα ῥόδων μόνον, ἀλλὰ καὶ σοῦ. 

0 μξ. Εἰ Λάκαινα ἦσϑα, ὦ καλή, Ἑλένης ἂν 
ἐμνημόνευσας καὶ τῆς νεώς, εἰ Κορινϑία τῶν “αΐίδος 
κώμων. εἰ Βοιωτία, τῶν ᾿Δλκμήνης γάμων, εἰ τῶν 
ἐξ Ἤλιδος. οὐκ ἤκουσας τὸν Πέλοπος δρόμον; οὐκ 
ἐξήλωσας τὴν ἐκ ϑεάτρου γαμηϑεῖσαν; οὐκ ἐθαύμα- 

ὅ δας τὸν ᾿Δλφειόν; οὐκ ἔπιες τοῦ νυμφίου; ἡ δὲ 
Τυρὼ τῷ ̓ Ἐνιπεῖ ἐπενήξατο καὶ Αἰγαίωνι ἐπὶ ϑάλατ- 
ταν (ἐλϑοῦσα) συνεπλάκη. ἦν γὰρ ἀγαϑὴ καὶ μεγά- 
λῶν ἐραστῶν ἀξία. δοκεῖς δέ μοι μηδὲ Θεσπιακή 
τις εἶναι, πάντως γὰρ ἂν τῷ Ἔρωτι ἔϑυες, μηδὲ 

ο᾽Δττική, τὰς γὰρ παννυχίδας καὶ τὰς ἑορτὰς καὶ τὰ 
Μενάνδρου δράματα οὐκ ἄν ποτε ἠγνόησας. ἀλλ᾽ 
εἰ καὶ βάρβαρος εἶ καὶ μία τῶν ἀπὸ Θερμώδοντος 
ποταμοῦ παρϑένων, ἀλλὰ καὶ ταύτας λόγος νεανί- 
σκοις συμπλέκεσϑαι καὶ τίχτειν ἐκ κλοπῆς. ἀλλὰ μὴ 
Θρᾷττα καὶ Σιδωνία; καὶ μὴν καὶ τούτων ἔρως 
ἥψατο, καὶ ἡ μὲν τῷ Νυσίῳ συνεπλάκη, ἡ δὲ τῷ 
Βοιωτῷ Ζιιί. ἔοικα εὑρηκέναι σε, εἰ μὴ κακός εἶμι καὶ 
φαῦλος φυσιογνωμονεῖν᾽ Ζίαναός σοι πατὴρ καὶ χεὶρ 
ἐκείνη καὶ λῆμα φονικόν᾽ ἀλλὰ κἀκείνων τις τῶν 

ο ἀνδροφόνων παρϑένων νεανίσκου φιλοῦντος ἐφεί- 
σατο. οὐχ ἱἵχετεύω σε, οὐ δακρύω, πλήρωσον τὸ 
δρᾶμα, ἵνα μου ψαύσῃς κἂν ξέφει. 

σι 

σι 

46, 41 ΞΞ- 81, 49, Ῥ. 991, 932. 
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μη. Καὶ σὺ πονηρὸς οὕτως, ὡς μηδένα ἄλλον 
ἐλεεῖν. κἀγὼ δυστυχὴς οὕτως. ὡς μηδὲ παρ᾽ ἄλλου 
λαβεῖν, καὶ πάνυ χαίρω τῇ κακοπραγέᾳ βουλόμενος 
μὴ παύσασϑαι διαμαρτάνων. ἵνα παύσῃ μηδὲ σὺ τῆς 
ἐπὶ τῷ μιαρῷ τοῦ τρόπου κακοδοξίας. τὸ μὲν γὰρ 
ἐμὸν μιᾶς ἔργον ἡδονῆς, τὸ δὲ σὸν κοινὸν ἐς διαβο- 
λὴν τῆς παρὰ πάντων αἰτίας. 

ιϑ΄. Ἔπεμψά σοι σῦκα ἠρινώ. ϑαυμάζοις δ᾽ ἂν 
αὐτῶν ἢ τὸ ἤδη ἢ τὸ ἔτι. 

ν΄. Τί τὸ καινὸν ἀνδρολήψιον τοῦτο; τίς ἡ 
τυραννίς ; ἕλκεις με ἀπὸ τῶν ὀμμάτων καὶ σύρεις 
μὴ ϑέλοντα, ὥσπερ τοὺς πλέοντας ἡ Χάρυβδις ἄνερ- 

φόφει. ἤσαν ἄρα καὶ ἔρωτος πέτραι καὶ ὀφϑαλμῶν 
πνεύματα, οἷς τις ἅπαξ ἐνσχεϑεὶς Ἔπεε-- 
μὲν οὖν οὐκ εἶχεν ἡ Χάρυβδις᾽ ἐμπρόϑεσμον ἐκεῖνο 

τὸ ναυάγιον καὶ μικρόν τις ἀναμείνας σωτηρίας 
ηὐπόρει δένδρον εὑρὼν ἐν πελάγει. ὁ δὲ ἐς ταύτην 
ἅπαξ τὴν ϑάλατταν καταρρνεὶς οὐκ ἔτι ἐξέρχεται. 

να΄. Κλεονέδῃ. Ἢ Σαπφὼ τοῦ ῥόδου ἐρᾷ καὶ στε- 
φανοῖ αὐτὸ ἀεέίτινι ἐγκωμίῳ τὰς καλὰς τῶν παρϑένων 
ἐκείνῳ ὁμοιοῦσα, ὁμοιοῖ δὲ αὐτὸ καὶ τοῖς τῶν Χαρί- 
τῶν πήχεσιν. ἐπειδὰν ἀποδύσῃ σφῶν τὰς ὠλένας. 
ἐχεῖνο μὲν οὖν εἰ καὶ κάλλιστον ἀνϑέων, βραχὺ τὴν 

ι ὥραν, παρέπεται γὰρ τοῖς αὔοις ἐννεάσαν τῷ ἤρι; τὸ 
δὲ σὸν εἶδος ἀεὶ τέϑηλεν., ὅϑεν ὀφϑαλμοῖς ᾿ἐμμειδιᾷ 
καὶ παρειαῖς οἷον τι ἔαρ τὸ μετόπωρον τοῦ κάλλους. 

νβ΄. Νικήτῃ. Οὐ τὸ ἐρᾶν νόσος, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐρᾶν. 
εἰ γὰρ ἀπὸ τοῦ ὁρᾶν τὸ ἐρᾶν τυφλοὶ οἵ μὴ ἐρῶντες. 

νγ΄. Τὴν νεφέλην τῶν ὀφρύων ἀφαιρεῖν ἄμεινον. 
ὡς μηδὲν κατηφὲς εἴη σοι περὶ τὴν ὥραν, αὐτῶν τε 
γὰρ τῶν ὡρῶν ἡδίους αἱ ἀνειμέναι καὶ γελῶσαι. καὶ 
τοῦ κάλλους ἡδονὴν ὥσπερ ἐκ κατόπτρου ἐμφαίνει τὰ 

48, 49, 50, 51, ὅ9, 58 Ξ- 19, 9, 49, 13, Τά, 12, Ῥ. 918, 941, 986, 949. 
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τῆς περὶ τῷ προσώπῳ γαλήνης, ἣν εἰ μὴ ϑολώσεις. 
ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ βλεπόμενον 
δόξεις. εἰ δὲ ἐκ Πινδάρου ταῦτα, κἀκεῖνό που κατὰ 
Πίνδαρον τὸ τὴν ἀκτῖνα τὴν ἀπὸ σοῦ πηδῶσαν εἶναι 

δτῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν μητέρα. 
νδ΄. Εἰ κἀμὲ φεύγεις, ἀλλ᾽ ὑπόδεξαι κἂν τὰ 

ῥόδα ἀντ᾽ ἐμοῦ. καί σου δέομαι μὴ στεφανοῦσϑαι 
μόνον, ἀλλὰ καὶ κοιμηϑῆναι, ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ γάρ 
ἐστιν ἰδεῖν μὲν καλά, οἵαν τὸ πῦρ ἔχει τὴν ἀκμήν. 

10 ἅψασϑαι δὲ μαλακὰ καὶ πάσης στρωμνῆς ἁπαλώτερα 
ὑπὲρ τὸν Βαβυλώνιον κόχκον καὶ τὴν Τυρίαν πορ- 
φύραν, καὶ γὰρ εἰ σπουδαῖα ἐκεῖνα, ἀλλ᾽ οὐ πνεῖ 
καλόν. ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ τὴν δειρήν σου 
φίλῆσαι καὶ τοῖς μαστοῖς ἐπελϑεῖν καὶ ἀνδρίσασϑαι, 

16 ἂν ἐφῇς, καί, οἶδα, ἀκούσεται. ὦ μακάρια, οἵαν 
ΤΠ αχο περιβάλλειν μέλλετε. ἀλλὰ δεήϑητε αὐτῆς 
ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ πρεσβεύσατε καὶ πείσατε, ἐὰν δὲ 
παρακούῃ, κατακαύσατε. 

νε΄. Ὄντως τὰ ῥόδα᾽ Ἔρωτος φυτά, καὶ γὰρ ψέα, 
30 ὡς ἐκεῖνος. καὶ ὑγρά, ὡς αὐτὸς ὁ Ἔρως, καὶ χρυ- 
σοκομοῦσιν ἄμφω καὶ τἄλλ᾽ αὐτοῖς ὅμοια" τὰ ῥόδα 
τὴν ἄκανθαν ἀντὶ βελῶν ἔχει, τὸ πυρρὸν ἀντὶ 
δάδων, τοῖς φύλλοις ἐπτέρωται, χφόνον ὃὲ οὔτε 
Ἔρως οὔτε ῥόδα οἶδεν, ἐχϑρὸς γὰρ ὁ ϑεὸς καὶ τῇ 

35 κάλλους ὀπώρᾳ καὶ τῇ ῥόδων ἐπιδημίᾳ. εἶδον ἐν 
Ῥώμῃ τοὺς ἀνϑοφόρους τρέχοντας καὶ τῷ τάχει 
μαρτυροῦντας τὸ ἄπιστον τῆς ἀκμῆς. ὁ γὰρ δρόμος 
διδασκαλία χρήσεως" εἰ μὲν οὖν ἅψῃ ταχέως τῶν 
ῥόδων, μένει» εἰ δὲ μελλήσεις, ἀπελήλυϑε. μαραί- 

80 νεται καὶ γυνὴ μετὰ δόδων, ἂν βραδύνῃ. μὴ μέλλε, 
ὦ καλή" συμπαίξωμεν, στεφανωσώμεϑα τοῖς" δόδοις. 
συνδράμωμεν. 

54, δ ΞΞ 28, 84. Ρ. 996, 998. 
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ΚΣ ΟῚ ’ ΄ 58 - 3, Ἢ 

νς΄. ᾿ἀπέκχλειον ὅσοι τὰ ὁμματα. πῶς σοι; εἰπῶ 

ὡς οἵ πολιορκούμενοι τὰς πύλας. καὶ σὺ τὴν φρου- 

ρὰν λαϑὼν ἔνδον εἷ. λέγε; τίς δὲ ἐσήγαγεν, εἰ μὴ 

τι τὰ ὄμματα (παρεῖδεν). ἦν ἄρα πάϑος ἐρωτικὸν 

καὶ κατὰ τῆς ψυχῆς γενόμενον, ἥγε πάλαι μὲν 
΄ 9 ἊΣ ει “ἢ Α κ Α ΄ 

μονα ἐνεθυμεῖτο. ἃ ἤϑελε, καὶ περὶ τὰ καλλιστα 

ἐσπουδάκει φιλοσοφοῦσα, καὶ ἦν αὐτῆς ὁ ἔρως τὰ 
᾽ » -» 6 - -" " 

οὐρανοῦ νῶτα ὁρᾶν καὶ περὶ τῆς κατὰ ταῦτα οὔσης 
3 “ ΄ -» 

οὐσίας πολυπραγμονεῖν καὶ τίνες αἱ τοῦ παντὸς 

περίοδοι καὶ τίς ἡ ταῦτα ἄγουσα ἀνάγκη, καὶ τὸ 

σκέμμα ἐδόκει χαριέστατον ἡλίῳ συνδραμεῖν καὶ 
μμ χαρ ηλιρ θαι Ἷ 

σελήνῃ, συγκινδυνεῦσαι μὲν ἀπιούσῃ. συνησϑῆναι 

δὲ πληρουμένῃ τῷ τε ἄλλῳ χορῶ τῶν ἀστέρων 

᾿ συμπλανηϑῆναι καὶ μηδὲν ἄβατον μηδὲ ἀϑέατον 

καταλιπεῖν τῶν ὑπὲρ τὴν γῆν μυστηρίων, ἀφ᾽ οὗ δὲ 

ἀνθρωπίνῳ πλησιάσασα ἔρωτι ἑάλω κάλλους ὄμμασι. 

πάντων ἀμελήσασα ἐκείνων περὶ ἕν τοῦτο ἐσπούδακε, 

καὶ ὅσον ἂν τῆς ἔξω μορφῆς σπάσῃ, τοσοῦτον 

ἔνδον συντίϑησι καὶ μνήμῃ ταμιεύεται. τὸ δὲ ἔσω 

παρελϑὸν φῶς μέν ἐστιν ἐν ἡμέρᾳ, νύκτωρ δὲ ὄναρ 

γίγνεται. 

νξ. Πέπεισαι μέν, ὡς εἰχάξειν ἔχω, τοῦ δὲ ἔργου 

τὴν αἰσχύνην ὀκχνεῖς. εἶτα πρᾶγμα ἀποδιδράσκεις. 
ἴ 1... 5 χ ΄ ΄ 3 ᾿ » 3 ΄ 

ἀφ οὔ τις φίλος γίγνεται; οὐκ ἐντεῦϑεν ἐπληρωϑη 

Σ 

ὩΝ 

Ἵ 

χαλῶν τὰ Ὁμήρου ἔπη τὸν Νιρέα, τὸν ᾿Δχιλλέα ἐς 

Τροίαν ἄγοντος; οὐκ ἐντεῦϑεν “Φρμόδιοι καὶ ᾿᾽4ρι- 

στογείτονες, οἵ γε φίλοι καὶ μέχρι τῶν ξιφῶν : ὁ 

δὲ ᾿ἀπόλλων οὐκ ᾿ἀδμήτῳ καὶ Βράγχῳ ἐϑήτευ- 

σεν; ὁ δὲ Ζεὺς οὐ τὸν Γανυμήδην ἥρπασεν. ὦ 
Ἁ » » 

χαίρει καὶ πρὸ τοῦ νέκταρος: μόνοι γὰρ ὑμεῖς οἱ 
Ν " }] 2 ἊΝ 2 ΕΞ ς ὴ ν ΄ 

χαλοὶ καὶ τὸν οὐρανὸν οἰχεῖτε ὡς πόλιν. μὴ φϑονη- 
᾽ ν 5 “-» ᾿ 2 ΄ 2 

σῃς ἐραστοῦ σεαυτῷ δοῦναι μὲν ἀϑανασίαν οὐκ 

56, ὅ1 -- 63, 56. Ρ. 939, 9:1. 
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ἔχοντος. τὴν δὲ αὐτοῦ ψυχὴν ἘΟΟΤΕΘΚΉΝΟΣ. εἰ δὲ 
ἀπιστεῖς, ἕτοιμος ἀποϑνήσκειν, ἂν ἐπιτάττῃς τοῦτο 
ἀῶ εἰ δὲ πλέκω τὸν βρόχον, ἀπάνϑρωπε, οὐκ 
ἀφαιρήσεις ; 

νη. Ἐπαινῶ σε ἀντισοφιξόμενον τῶ φόνῳ καὶ 
περικόπτοντα τὰ γένεια, ὃ γὰρ ἀπῆλϑε φύσει, τοῦτο 
μένει τέχνῃ, ἡδίστη δὲ ἡ τῶν ἀπολλυμένων ἀνάκ- 
τησις, ὥστ᾽. εἰ ἐμοὶ συμβουλεύοντι πείϑοιο. τῇ μὲν 
ἘΠ κόμα καὶ μελέτω σοι τῶν βοστρύχων, ὡς 
τοὺς μὲν ταῖς παρειαῖς συγκαταβαίνειν ἠρέμα, τοὺς 
ὃξ τοῖς ὥὦμοις ἐπικαϑῆσϑαι . καϑάπερ φησὶν Ὅμη- 
00 ς τοὺς Εὐβοεῖς ὄπισϑεν κομᾶν -- χεφαλὴ γὰρ 
ἀνθοῦσα ἡδίων παρὰ πολὺ τοῦ τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς φυτοῦ. 
εἴπερ γὲ δεῖ καὶ ταύτην τὴν ἀκρόπολιν μὴ ψιλὴν 
ὁρᾶσϑαι μηδξ ἀκόσμητον -- τὰ δὲ γένειά σοι ψιλὰ 
ἔστω καὶ μηδὲν ἐνοχλείτω τῷ φωτὶ τούτῳ μήτε νεφέ- 
λη μήτε ἀχλύς. ὡς γὰρ οὐχ ἡδὺ ϑέαμα κεκλεισμένα 
ὄμματα, οὕτως οὐδὲ γένεια καλοῦ πομῶντα. εἴτε 
οὖν φαρμάκοις εἴτε μαχαίρι λεπταῖς εἴτε ἄκροις 
δακτύλοις εἴτε ῥύμμασι καὶ πόαις εἴτε ἄλλῃ τινὶ 
μηχανῇ, πρᾶττε σεαυτῷ τὸ κάλλος μακρότερον. οὕτω 
γὰρ ἔσῃ μιμούμενος τοὺς ἀγήρως ϑεούς. 

νϑ΄. ᾿Εχϑὲς αν αλεῖσου τὰ βλέφαρα ὅσον ἡσυχῆ 
σκαρδαμύξαι πολὺν ἡγούμην τὸν χρόνον᾽ ἀμέλει 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ὡς ἀνεράστοις ἐνεκάλουν᾽ ..τί δὴ 
αὐτῆς ἐπελάϑεσϑε; τί δὲ τὴν φρουρῶν ἐξελίπετε: 
ποῦ εν ἔστι καὶ τί γέγονε: κἂν τοῦτο αὐτὸ μηνύ-- 
σατε.ἡ ᾿ Ψομέσας δὲ ἀκούειν ἀπῆλθον ἔνϑα σε ὄψεσϑαι 
φόμην καὶ τοῦτο ἐκεῖνο ἐξήτουν ὡς ἡρπαγμένην. ἘΣ 
οὖν μέλλω ποιεῖν, ἐὰν ἐξελάσῃς ἐς ἀγρόν, ὡς πέρυσι, 
καὶ πολλῶν ἡμερῶν τὰς ἐν ἄστει διατριβὰς κατα- 
λίπῃς ; ἡγοῦμαι ἀναγκαῖον σαφῶς ἀπολωλέναι μηδὲν 

58, ὅ9 ΞΞΞ- 61, 62. ». 943, 944. 
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ἔχοντα ἡδὺ μήτε ἀκούειν μήτε ὁρᾶν. ἐγὼ μὲν γὰρ 
ἕψεσθαί σοι νομίζω τὴν πόλιν ἐξιούσῃ καὶ αὐτοὺς 

᾿ ᾽ ΕΩ ν δ ’ ς Ἁ -» , ΄, 

τους ἕν ἄστει ϑεους ἑλκομένους ὑπὸ τῆς ϑέας. τί 

γὰρ ἐνταῦϑα μόνοι ποιοῦσιν; εἰ δὲ κἀκεῖνοι κατὰ 
χώραν μενοῦσιν, ἀλλ᾽ ἔγωγε οὐκ ἀπολειφϑήσομαι 
τοῦ Ἔρωτος ἐφόλκιον᾽ εἰ δὲ καὶ σκάπτειν δέοι. 
λήψομαι τὴν δίκελλαν, εἴτε κλᾶν, ϑεραπεύσω τὰς 
ἀμπέλους. εἴτε ἐπάγειν λαχάνοις ὕδωρ. ὁδοποιήσω 
τὸν δρόμον. τίς γὰρ οὕτω τυφλὸς ποταμός, ὡς σὴν 
γῆν μὴ γεωργεῖν; ἕν ἐξόμνυμαι τῶν ἐν ἀγροῖς εἰϑι- 
σμένων. ἀμέλγειν γάλα. μόνων ἡδέως τῶν σῶν 
μαστῶν ἅπτομαι. 

ξ΄, Πάντα με αἵρεῖ τὰ σώ. καὶ ὁ λινοῦς χιτῶν, 
ὡς ὁ τῆς Ἴσιδος. καὶ τὸ καπηλεῖον, ὡς ᾿άἀφροδίσιον, 
καὶ τὰ ἐκπώματα, ὡς Ἥρας ὄμματα, καὶ ὁ οἶνος. ὡς 
ἄνϑος, καὶ τῶν τριῶν δαχτύλων αἱ συνϑέσεις. ἐφ᾽ 
ὧν ὀχεῖται τὸ ποτήριον, ὥσπερ αἷ τῶν φύλλων τῶν 
ἐν τοῖς ῥόδοις ἐκβολαί, κἀγὼ μὲν φοβοῦμαι, μὴ 

πέσῃ, τὸ δὲ ἕστηκεν ὀχυρῶς, ὡς γνώμῃ ἐρηρεισμένον, 
καὶ τοῖς δακτύλοις συμπέφυκεν. εἰ δὲ καὶ ἀποπίοις 
ποτέ, πᾶν τὸ καταλειπόμενον γίγνεται ϑερμότερον 
τῷ ἄσϑματι, ἥδιον δὲ τοῦ νέκταρος. χάτεισι γοῦν 
ἐπὶ τὴν φάρυγγα ἀκωλύτοις ὁδοῖς, ὥσπερ οὐκ οἴνῳ 
χεκραμένον., ἀλλὰ φιλήμασιν. 

ξα΄. Τίς σε, [ἢ καλή, περιέκειρεν : ὡς ἀνόητος : 
καὶ βάρβαρος ὁ μὴ φεισάμενος τῶν ᾿ἀφροδίτης 

3 "ν - ε κ΄ 

δώρων. οὐδὲ γὰρ γῆ κομῶσα ἡδὺ οὕτω ϑέαμα ὡς 
Α , » ͵ » ’ » 

γυνὴ κατάκομος. φεῦ ἀναιδοῦς παλάμης ὄντως : 
πάντα τὰ ἐκ πολεμίων πέπονθας ἐγὼ δὲ οὐκ ἂν 

3 » ε 

οὐδὲ αἰχμάλωτον περιέκειρα τιμῶν τὸ κάλλος ὡς οὐχ 
- , 9 ΄ 3 3 “, Α , ΟΥ̓ , 

ἡδέως ἀμελούμενον. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τετέλεσται τὰ δεινά, 
Ἵ Ε Ξ - 

καν μήνυσον τὰς κόμας, ποῦ κεῖνται. ποῦ τέτμηνται, 

60, 61 --- 233, θά. ρ. 928, 945. 
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πῶς αὐτὰς ὑποσπόνδους λάβω. πῶς φιλήσω χαμαὶ 

κειμένας. ὦ πτερὰ Ἔρωτος, ὦ κεφαλῆς ἀκροϑένια, 
ὦ κάλλους λείψανα. 

ξβ΄. Ὅτε δὲ ἔκρινε καὶ τὰς ϑεὰς ὁ ̓ Δ4λέξανδρος, 
οὔπω παρῆν ἡ ἐκ “ακεδαίμονος. εἰ δ᾽ οὖν, μόνην 
ἂν καλὴν ἀπεφήνατο. ἣν αὐτὸς ἐβούλετο. ὅπερ οὖν 
ἐκείνῳ τότε πρὸς τὴν κρίσιν. ἐλλιπῶς ἔσχεν. ἐμοὶ 
νῦν ἐπανορϑωϑήσεται" μὴ κάμνετε. ὦ ϑεαί, μηδὲ 
ἐρίζετε, ἔχω γάρ, ἰδού. τὸ μῆλον. λάβε, ὦ καλή, ἣ 

καὶ νικᾷς τὰς ϑεάς, καὶ ἀνάγνωθϑι τὰ γράμματα. τά 

τε ἄλλα καὶ ἐπιστολῇ τῷ μήλῳ κέχρημαι" ἐκεῖνο 
Ἔριδος. τοῦτο Ἔρωτος, ἐκεῖνο ἐσιώπα. τοῦτο φϑέγ- 
γεται. μὴ ῥίψῃς. μὴ φάγῃς᾽ οὐδὲ ἐν πολέμῳ πρε- 

Ν ἊΣ 3 9. ὍΝ 

σβευτὴς παρανομεῖται. τί οὖν ἐπέσταλκα; αὐτὸ 
»ο 2», - Β ε 3 ζω 

ἐρεῖ᾽ ..Εὐίππη, φιλῶ σε“ ὑπόγραψον ἀναγνοῦσα 
κἀγὼ σέ.“ δέχεται τὸ μῆλον καὶ ταῦτα τὰ γράμματα. 

ξγ. Ἐπυϑόμην. ὡς τὰ ῥόδα ἐλϑόντα παρὰ σὲ 
ὅσα χρέος ἀπέλαυεν, ἐγώ τε γὰρ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, 
καὶ ὡς ἐχπιόντα ἀκηράτου χρωτὸς τῆς σῆς δρόσου 
κατέσχον τὴν ψυχὴν ἐξιοῦσαν καὶ δυσανασχετοῦσαν. 
καλῶς ἐποιήσατε. ὦ δόδα, ἀναβιώσαντα. καὶ δέομαι, 
μείνατε. ἔστ᾽ ἂν ἔλϑω. μαϑεῖν γὰρ ἔγνωκα, εἴ τι 
παρ᾽ ἀλλήλων εἰλήφατε ἐς εὐωδίαν αὐτὴ καὶ ὑμεῖς 
ἐς χρόνον. 

ξδ΄. Τὴν σωφροσύνην, ἐφ᾽ ἡ μέγα δὴ φρονεῖς, 
οὐκ οἶδα, τέ εἴπω᾽ πότερον ἀγριότητα ἀντίπαλον 
τῶν φύσεως ἐπιταγμάτων; ἢ φιλοσοφίαν ἀγροικίᾳ 
πεπυργωμένην: ἢ αὐϑάδη πρὸς ἡδονὰς δειλίαν ; ἢ 
σεμνὴν ὀλιγωρίαν τῶν τοῦ βίου τερπνῶν: ὅ τι δ᾽ ἂν 
ἢ καὶ δοκῇ τοῖς σοφισταῖς. δόξῃ μέν ἐστι καλόν, 
ἔργῳ δὲ ἀπανϑρωπότερον. τί γὰρ δὴ μέγα, πρὶν 
ἀπελθεῖν τοῦ βίου. νεκρὸν εἶναι σώφρονα; στεφώ- 

62, 68, 64 -- 66, 86, Τ1. ». 945, 999, 949. 
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νῶσαι, πρὶν ὅλως ἀπανϑεῖν, καὶ χρίσαι, πρὶν σαπῆ- 
ναι, καὶ κτῆσαι φίλους. πρὶν ἔρημον γενέσϑαι. καλὸν 
νυκτὶ προλαβεῖν τὴν νύκτα ἐκείνην, πρὶν διψῆν. 
πιεῖν, πρὶν πεινῆν. φαγεῖν. ποίαν δοκεῖς ἡμέραν 
σεαυτοῦ; τὴν χϑές; τέϑνηκε. τὴν τήμερον; οὐκ 
ἔστι. τὴν ἐπιοῦσαν; οὐκ οἶδα. εἰ παρέσται σοι" καὶ 
σὺ κἀκεῖνα τῆς τύχης. 

ξε΄. ᾿ἄπιχτήτῳ. Φοβοῦ δῆμον, παρ᾽ ᾧ πολλὰ 
δύνασαι. 

ἕς. Χαρίτωνι. Μεμνήσεσϑαι τῶν σῶν λόγων 
οἴει τοὺς Ἕλληνας, ἐπειδὰν τελευτήσῃς᾽ οἵ δὲ μηδὲν 
ὄντες, ὁπότε εἰσίν. τίνες ἂν εἶεν, ὁπότε οὐκ εἰσίν ; 

ξζ΄. Φιλήμονι. Τὸν τραγῳδὸν “΄ιοκλέα, εἰ μὲν ἤδη 
γιγνώσκεις, ἐπαινεῖς δήπου. εἰ δὲ ἀγνοεῖς, ἐν τοῖς 
καλῶς ἐπαινουμένοις γράφε καὶ γενοῦ περὶ αὐτὸν 
οἷον εἰκὸς ἢ τὸν πεπεισμένον ἢ τὸν μὴ ἀπιστοῦντα. 

ξη. Κτησιδήμῳ. Οἱ ἐρωτικοὶ τῶν ποιητῶν 
ἀγαϑὴ ἀκρόασις καὶ ἐξώροις. ἄγουσι γὰρ αὐτοὺς ἐς 
ἔννοιαν τοῦ ἐρὰν ὥσπερ ἀνηβηκότας. μὴ δὴ νόμιξε 
σαυτὸν ὑπερήμερον τῆς τούτων ἀκροάσεως" ἡ γὰρ 
ξυνουσία τῶν τοιῶνδε ποιητῶν ἢ οὐκ ἐπιλήσει σε 
ἀφροδισίων ἢ ἀναμνήσει. 

ξϑ΄. Ἐπικτήτῳ. Οἷ τελούμενοι τῇ Ῥέᾳ μαίνον - 
ται πληγέντες τὰ ὦτα κτύποις ὀργάνων. ἀλλ᾽ ἐκεῖνα 
μὲν κυμβάλων καὶ αὐλῶν ἔργα, σὲ δὲ οὕτως ἐκπλήτ- 
τουσιν ᾿άΑϑηναῖοι κροτοῦντες. ὡς ἐκλανϑάνεσθϑαι. 

τίς εἶ καὶ τένων γέγονας. 
ο΄. Κλεοφῶντι καὶ Γαίῳ. Ὑπὲρ ὧν ἐπεστείλατε, 

τὰ μὲν ἤδη γέγονε. τὰ δὲ αὐτίχα ἔσται᾽ ἐγὼ γὰρ 
“Δήμνιος ὧν πατρίδα ἐμαυτοῦ καὶ τὴν Ἴμβρον ἡγοῦ- 
μαι, συνάπτων εὐνοίᾳ καὶ τὰς νήσους ἀλλήλαις καὶ 
ἐμαυτὸν ἀμφοτέραις. 

6, 66, 67, 68, 69, ΤῸ --- ἴ, 8, 11, 14, 1ὅ, 16, ». 918, 990. 
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οα΄. Πλεισταρετιανῷ. Τὸ ποιητικὸν ἔϑνος πολλοὶ 
καὶ πλείους ἢ οἱ τῶν μελιττῶν ἕσμοί, βόσκουσι δὲ 
τὰς μὲν λειμῶνες, τοὺς δὲ οἰκίαι καὶ πόλεις, ἀνϑε- 
στιῶσί τε αἱ μὲν κηρίοις, οἵ δὲ ὀψοποιίᾳ λαμπρᾷ. 

5 εἰσὶ δὲ τῶν ποιητῶν οἵ καὶ τραγήμασιν ἑστιῶντες, 
τούτους δὲ ἡγώμεϑα τοὺς τῶν ἐρωτικῶν ποιητάς, 
ὧν εἷς καὶ Κέλσος οὗτος ὠδαῖς παραδεδωκὼς τὸν 
ἑαυτοῦ βίον. ὥσπερ οἵ χρηστοὶ τέττιγες. ὡς δ᾽ ἂν 
μὴ δρόσῳ, ἀλλὰ σιτίοις ἀληϑινοῖς τραφείη., πεπί- 

10. στευκά σοι μελήσειν. 
΄ 3 ,΄᾿, [ Α ᾿ ;ὔ 

οβ. ᾿Δἀντωνέίνῳ. Οὗ πελαργοῖ τας ἀρθστο θΉ με: 
΄ 3 Ὁ ’ Α 

νας πόλεις οὐκ ἐσπέτονται κακῶν πεπαυμένων ἠχὼ 
φεύγοντες, συ δὲ οἰκίαν οἰκεῖς, ἣν αὐτὸς ἐπόρϑη- 
σας καὶ ϑεοῖς τοῖς ἐν αὐτῇ ϑύεις, ὥσπερ οὐκ οὐσιν, 

1ι5. ἢ οὐσι μέν. ἐκλελησμένοις δέ, ὅτι καὶ τὰ ἐκείνων 
ἔχεις. 

ογ΄. ᾿Ιουλίᾳ Σεβαστῇ. Οὐδὲ ὁ ϑεσπέσιος Πλά- 
τῶν τοῖς σοφισταῖς ἐβάσκηνεν, εἰ καὶ σφόδρα ἐνίοις 
δοκεῖ τοῦτο. ἀλλὰ φιλοτίμως πρὸς αὐτοὺς εἶχεν, 

0 ἐπειδὴ διεφοίτων ϑέλγοντες μικράς τε καὶ μείξους 
πόλεις τὸν Ὀρφέως καὶ Θαμύρου τρόπον, τοῦ δὲ 
βασκαίνειν ἀπεῖχε τοσοῦτον, ὅσον φιλοτιμία φϑόνου" 
φϑόνος μὲν γὰρ τρέφει τὰς μοχϑηρὰς φύσεις, φιλο- 
τιμία δὲ τὰς λαμπρὰς ἐγείρει. καὶ βασκαένει μέν τις 

ἘΞ Ἁ Α ω -» ᾿] ΄ κι ᾿, ΟΦ Ἵ Ἶ, - 

5 τὰ μὴ ἑαυτῷ ἐφικτά. ἃ δὲ ἄμεινον ἢ μὴ χεῖρον δια- 

ϑήσεται, φιλοτιμεῖται πρὸς ταῦτα. ὁ γοῦν Πλάτων 
καὶ ἐς τὰς ἰδέας τῶν σοφιστῶν ἵεται καὶ οὔτε τῷ 

Γοργίᾳ παρίησι τὸ ἑαυτοῦ ἄμεινον γοργιάξειν πολλά 
τε χατὰ τὴν Ἱππίου καὶ Πρωταγόρου ἠχὼ φϑέγγε- 

» 

80 ται. ζηλωταὶ δὲ ἐγένοντο ἄλλοι μὲν ἄλλων. καὶ γὰρ 
δὴ καὶ ὁ τοῦ Γρύλλου φιλοτιμεῖται πρὸς τὸν τοῦ 

΄ ς ΄ Προδίκου Ἡρακλέα, ὁπότε ὁ Πρόδικος τὴν κακίαν 

11, 13, 18 Ξξ- 11, 18, 18. Ρ. 921, 919. 
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καὶ τὴν ἀρετὴν ἄγει παρὰ τὸν Ἡρακλέα χαλούσας 
αὐτὸν ἐς βίου αἵρεσιν. Γοργίου δὲ ϑαυμασταὶ ἦσαν 

ἄριστοί τε καὶ πλεῖστοι" πρῶτον μὲν οἱ κατὰ Θεττα- 
λίαν Ἕλληνες, παρ᾽ οἷς τὸ ῥητορεύειν γοργιάζξειν 
ἐπωνυμίαν ἔσχεν, εἶτα τὸ ξύμπαν Ἑλληνικόν, ἐν 
οἷς Ὀλυμπίασι διελέχϑη κατὰ τῶν βαρβάρων ἀπὸ 
τῆς τοῦ νεὼ βαλβῖδος. λέγεται δὲ καὶ ᾿Δσπασία ἡ 
Μιλησία τὴν τοῦ Περικλέους γλῶτταν κατὰ τὸν Γορ- 
γίαν ϑῆξαι, Κριτίας δὲ καὶ Θουκυδίδης οὐκ ἀγνο- 
οὔνται τὸ μεγαλόγνωμον καὶ τὴν ὀφρὺν παρ᾽ αὐτοῦ 
κεκτημένοι, μεταποιοῦντες δὲ αὐτὸ ἐς τὸ οἰκεῖον 
ὁ μὲν ὑπ᾽ εὐγλωττίας. ὁ δὲ ὑπὸ ῥώμης. καὶ Α4ἰσχί- 
νης δὲ ὃ ἀπὸ τοῦ Σωκράτους, ὑπὲρ οὗ πρώην ἐσπού- 
δαζες ὡς οὐκ ἀφανῶς τοὺς διαλόγους κολάζοντος. 

οὐκ ὥκνει γοργιάξειν ἐν τῷ περὶ τῆς Θαργηλίας 
λόγῳ, φησὶ γάρ που ὧδε᾽ ..Θαργηλία Μιλησία ἐλ- 
ϑοῦσα εἰς Θετταλίαν ξυνὴν ᾿Αντιόχῳ Θετταλῷ βασι- 
λεύοντι πάντων Θετταλῶν.“ αἵ δὲ ἀποστάσεις αἵ τε 
προσβολαὶ τῶν λόγων Γοργίου ἐπεχωρίαξον πολλα- 

χοῦ μέν, μάλιστα δὲ ἐν τῷ τῶν ἐποποιῶν χύκλω. : 
πεῖϑε δὴ καὶ σύ, ὦ βασίλεια. τὸν ϑαρσαλεώτερον 

»Ἤ Ὁ » ΄ Ὡ ΞΕ 

τοῦ Ἑλληνικοῦ Πλούταρχον μὴ ἄχϑεσϑαι τοῖς σοφι- 

σταῖς. μηδὲ ἐς διαβολὰς καϑίστασϑαι τοῦ Γοργίου. 
εἰ δὲ οὐ πείϑεις. σὺ μέν. οἵα σου σοφία καὶ μῆτις. 

5 ΄ δ ΓᾺΡ , -- - ᾽ ᾿ ᾿ 
οἶἰσϑα. τί χρὴ ὁνομὰ ϑέσϑαι τῷ τοιῶδε. ἐγὼ δὲ 

εἰπεῖν ἔχων οὐκ ἔχω. 

1. 

Τὸν ἐπιστολικὸν χαρακτῆρα τοῦ λόγου μετὰ τοὺς 
παλαιοὺς ἄριστά μοι δοκοῦσι διεσκέφϑαι φιλοσόφων 

Ῥμϊοβίγαξιι οᾶ, Καγβοτ. 11. ἸἾγὰ 

"»- 
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μὲν ὁ Τυανεὺς καὶ Δίων, στρατηγῶν δὲ Βροῦτος ἢ 
ὅτῳ Βροῦτος ἐς τὸ ἐπιστέλλειν ἐχρῆτο, βασιλέων δὲ ὁ 
ϑεσπέσιος Μάρκος ἐν οἷς ἐπέστελλεν αὐτός. πρὸς γὰρ 

τῷ κεκριμένῳ τοῦ λόγου καὶ τὸ ἑδραῖον τοῦ ἤϑους 
ἐντετύπωτο τοῖς γράμμασι. ῥητόρων δὲ ἄριστα μὲν 
Ἡρώδης ὁ ᾿Αϑηναῖος ἐπέστελλεν. ὑπεραττικίζων 
ὃὲ καὶ ὑπερλαλῶν ἐχπέπτει πολλαχοῦ τοῦ πρέποντος 
ἐπιστολῇ χαρακτῆρος. δεῖ γὰρ φαίνεσθαι τῶν ἐπι- 
στολῶν τὴν ἰδέαν ἀττικωτέραν μὲν συνηϑείας, 
συνηθϑεστέραν δὲ ἀττικίσεως καὶ συγκεῖσθαι μὲν 
πολιτικῶς. τοῦ δὲ ἁβροῦ μὴ ἀπάδειν. ἐχέτω δὲ 
τὸ εὔσχημον ἐν τῷ μὴ ἐσχηματίσϑαι, εἰ γὰρ σχη- 
ματιοῦμεν, φιλοτιμεῖσθαι. δόξομεν. φιλοτιμία δὲ ἐν 
ἐπιστολῇ μειρακιῶδες. κύκλον δὲ ἀποτορνεύειν ἐν 

Ξ ᾿ » ’ " Ε - - κ“" 

ὅ μὲν ταῖς βραχυτέραις τῶν ἐπιστολῶν ξυγχωρῶ,, ἵνα 

τούτῳ γοῦν ἡ βραχυλογία ὡραίξοιτο ἐς ἄλλην ἠχὼ 
πᾶσα στενὴ οὖσα, τῶν δὲ ἐς μῆκος προηγμένων ἐπι- 
στολῶν ἐξαιρεῖν χρὴ κύκλους. ἀγωνιστικώτερον γὰρ 
ἢ κατὰ ἐπιστολὴν τοῦτο. πλὴν εἰ μή που ἐπὶ τελευ- 
τῆς τῶν ἐπεσταλμένων ἢ ξυλλαβεῖν δέοι τὰ προειρη-- 
μένα ἢ ξυγκλεῖσαι τὸ ἐπὶ πᾶσι νόημα. σαφήνεια δὲ 
ἀγαϑὴ μὲν ἡγεμῶν ἅπαντος λόγου. μάλιστα δὲ ἐπι: 
στολῆς καὶ γὰρ διδόντες καὶ δεόμενοι καὶ ξυγχω- 
ροῦντες καὶ μὴ καὶ καϑαπτόμενοι καὶ ἀπολογούμενοι 
καὶ ἐρῶντες ῥᾷον πείσομεν, ἣν σαφῶς ἑρμηνεύσω- 
μεν σαφῶς δὲ ἑρμηνεύσομεν καὶ ἔξω εὐτελείας, ἣν 
τῶν νοηϑέντων τὰ μὲν κοινὰ καινῶς φράσωμεν. τὰ 
δὲ καινὰ κοινῶς. 

Οἱ τὸν νόμον τῇ φύσει ἀνθομοιοῦντες ἀντικεῖ-- 
-» , ΄ Ἁ 

σϑαι μὲν ταῦτά φασιν ἀλλήλοις, καϑάπερ τὸ λευκὸν 



οὐδ 
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»" Ἁ " -"» 

τῷ μέλανι καὶ τὸ μανὸν τῷ πυκνῷ καὶ τὸ μελιχρὸν 
» -» Α ν Ἀ - ΄ το Α ΄ 

τῷ πικρῷ καὶ τὸ ψυχρὸν τῷ ϑάλποντι, εἶναι δὲ φύ- 
᾿ 3 - » κ ᾿ - ξεως μὲν ἔργα ξῷα καὶ ἄστρα καὶ ποταμοὺς καὶ ἴδας 

᾿ ΄, ες ᾿ νν ᾿ . ΄ 
καὶ πεδία καὶ ἰσϑμους καὶ πορϑμους καὶ καθάπαξ 

ς “ , , τὸ ὑπὲρ τέχνην. νόμου δὲ ἔργα τείχη καὶ νεώσοικοι 
καὶ ναῦς καὶ ἀσπὶς καὶ λήια καὶ πᾶν τὸ ὑπὸ χεῖρα, 
καὶ τὰ μὲν τῆς φύσεως ἄφϑαρτα εἶναι τὸν ἀεὶ χρό- 
ψον, τήν τὲ ϑάλατταν μένειν, ὁπόση ἐγένετο, καὶ 

᾿ Ξ δ Ὡτν ᾿ ς »" 
τὴν γῆν, ὁπόση ὡρίσϑη, καὶ τὸν αἰϑέρα. ὡς ἔφυ. 
ἄστρα τε καὶ ὥρας. ὡς ἐχείνων κύκλος. καὶ τὸ ἐπὶ 
ξῷα δὲ αὐτῆς ἧχον φϑείρεσϑαι μὲν αὐτὰ τὰ τικτό- 

ἢ 2 » ΄ ᾿ » 

μενα. τὸ δὲ ἀεὶ τίκτον παρέχειν τῇ φύσει τὸν τοῦ 
2 “ -" , ’ Ψ 

ἀκηράτου λόγον. τὰ δὲ τοῦ νόμου φϑαρτά τε εἶναι 
Ὶ 

καὶ (χρόνῳ) ἁλωτά, τείχη τε γὰρ καὶ ἱερὰ τὰ μὲν 
ἁλίσκεσθαι, τὰ δὲ ἘΦΘΈΦΝ σὺν χρόνῳ, οἰκίαν 

δὲ τὴν εὐ κατεσκευασμένην δῆλον εἶναι. ὅτε οὐκ 

ἀεὶ ἑστήξει καὶ τὸ ναυπηγηϑὲν οὐκ εἶναι βέβαιον 
. ΓΝ Ὡς - ΄ , ᾽ ΄ ΄ 
οτι μηδ ἡ θάλαττα βεβαία ἀνθρώποις. τεκτονικὴν 

τὲ χαὶ χαλκευτικὴν πᾶσαν φϑαρτὰ ἐργάξεσθαι τῷ 
΄ ᾿ - - - Ὁ 

νόμῳ, καὶ τὸν μὲν νόμον οὐκ ἂν δημιουργῆσαι ξῷον : 
Ε 2 2 ᾽ ν᾿ , 

ἔμψυχον. οὐδέν, οὐδ᾽ ἄστρον. οὐδ᾽ αἰϑέορα, οὐδ᾽ ἄλλο 
τι τῶν ὧδε ϑεσπεσίων καὶ μεγάλων. τὴν φύσιν δὲ 
ς -» » τω -» -» ᾿ 

ὁμοιοῦσϑαι πολλαχοῦ τοῖς τοῦ νόμου εἴδεσι. χωρία 
ΑἹ 3 » “ » 

τὲ γὰρ ὀχυροῦν τείχεσιν ἀσφαλεστέροις τῶν ποιη- 
ϑέντων ἄντρα τε κισσηρεφὴ κατανοιγνύναι ἡδίω 
οἴκων καί που καὶ ἄγαλμα διδόναι πέτρᾳ συμφυὲς 
σατυρικόν τι ἢ Πανὶ ὅμοιον, ὄρη τε καὶ σκοπιὰς 
ς - ἐς τ᾿ νν Ξ' 
ὁμοιοῦν ξῳοῖς, οἷον [τῆς] αὐτῆς ὁ ἐν Πήμνῳ δράκων 
καὶ ὁ ἐν Κρήτῃ λέ ὶ ἡ βούκ ἡ πρὸς Χίς , φήτῃ λέων καὶ ἡ βούκρανος ἡ πρὸς Χίῳ, 

,ὔ ἀγαλματοποιούσης τε κατὰ τὸν νόμον καὶ τὰς νεφέ- 
᾽ » ΄ ᾽ ΄ Ἢ , ΣΕ Τὰ πες Ὁ 

λας ἐς εἴδη ξώων πὐσασῆς βλέψαντι 72: ἐς αὐτὰς 

λύκοις τε ὁμοιοῦνται καὶ παρδάλεσι καὶ κενταύροις 
1: 

10 

10 

το οι 

80 
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χαὶ ἅρμασι, καὶ οὐδὲ ὁ κύκλος τῆς σελήνης ἄσημος. 
ἀλλὰ κἀκείνῳ τι ἐντετύπωται πρόσωπον οἷον γραφῆς 
ἀρρήτου" ἐμοὶ δὲ νόμος καὶ φύσις οὐ μόνον οὐκ 
ἐναντίω φαίνεσϑον. ἀλλὰ καὶ ξυγγενεστάτω καὶ 

5 ὁμοίω καὶ διήκοντε ἀλλήλοιν" νόμος τε γὰρ παριτη- 
τέος ἐς φύσιν καὶ φύσις ἐς νόμον καὶ καλοῦμεν αὐτοῖν 

τὸ μὲν ἀρχήν. τὸ δ᾽ ἑπόμενον, κεχληρώσϑω δὲ ἀρ- 
χὴν μὲν φύσις. νόμος δὲ τὸ ἕπεσϑαι, οὔτε γὰρ ἂν 
νόμος ἐτειχοποίησεν ἢ ὑπὲρ τείχους ὥπλισεν. εἰ μὴ 

τὸ φύσις ἔδωκεν ἀνθρώπῳ χεῖρας, οὔτ᾽ ὧν ἡ φύσις (τι) 
τῶν ἐνεργούντων ἔδειξεν, εἰ μὴ τέχναι ἐνομίσθησαν, 
ἔδωκέ τε φύσις μὲν νόμῳ ϑάλατταν αἰϑέρα ἄστρα. 
νόμος δὲ αὖ φύσει γεωργίαν ναυτιλίαν ἀστρονομίαν 
καὶ ὀνόματα κεῖσθαι ταῖς ὥραις, ἄργυρόν τε καὶ 

τὸ χρυσὸν καὶ ἀδάμαντα καὶ μάργαρφον καὶ τὰ ὧδε 
806 σπανιστὰ φύσις μὲν εὕρε. νόμος δ᾽ ἐτίμησε. περιῶ- 

πήσαις δ᾽ ἂν καὶ τὰ ἀνθρώπου ὁμοίως ἔχοντα" φύσις 
μὲν ἔννουν δημιουργεῖ τὸν ἄνϑρωπον καὶ λογικὸν 
καὶ εὐφυᾶ πάντα, νόμος δὲ παιδεύει καὶ ὁπλίζει καὶ 

90 ὑποδεῖ καὶ ἀμφιέννυσιν. ἐπειδὴ γυμνὸς αὐτῷ παρὰ 
τῆς φύσεως πέμπεται, προτίϑησι δὲ ὁ νόμος καὶ 
ἀρετῆς ἀϑλα ἀνθρώποις. οἷον τιμῶν τὴν φύσιν. καὶ 
μὴ τὸν νόμον ἀφαιρώμεϑα τὸν τοῦ ἀϑανάτου λόγον, 
καὶ γὰρ εἰ καὶ φϑαρτὰ ἐργάξεται, ἀλλ᾽ ἀϑάνατα γε 

95 αὐτὰ ποιεῖ, ὄνομα δὲ αὐτῷ τέχνη. ἠπείρου δὲ ἀπορ- 
ραγεῖσα νῆσος καὶ νήσῳ ξυμβαλοῦσα ἤπειρος καὶ 
Πηνειὸς Ὀλύμπου διεκπεσὼν οὐ φύσεως ταῦτα οὐδὲ 
νόμου ἔργα" ἔστι τι ἀμφοῖν μέσον, ὃ καλεῖται συμ- 
βεβηκός, ὑφ᾽ οὗ ὁ νόμος ὁμοιοῦται φύσει καὶ φύσις 

80 μεταβάλλει ἐς νόμον. 



ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΥΎΜΝΑΣΤΙΚΟΣ. 

Σοφίαν ἡγώμεϑα καὶ τὰ τοιαῦτα μέν. οἷον φιλο- 
σοφῆσαι καὶ εἰπεῖν σὺν τέχνῃ, ποιητικῆς τε ἅψασϑαι 
καὶ μουσικῆς καὶ γεωμετρίας, καί, νὴ Δία, ἀστρονο- 

μίας. ὁπόση μὴ περιττή᾽ σοφία δὲ καὶ τὸ κοσμῆσαι 
στρατιάν. καὶ ἔτι τὰ τοιαῦτα. ἰατρικὴ πᾶσα καὶ 
ζωγραφία καὶ πλάσται καὶ ἀγαλμάτων εἴδη καὶ 
κοῖλοι λέϑοι καὶ κοῖλος σίδηρος. βάναυσοι δὲ ὁπόσαι. 

δεδόσϑω μὲν αὐταῖς τέχνη. καϑ᾽ ἣν ὄργανόν τι καὶ 
σκεῦος ὀρϑῶς ἀποτελεσϑήσεται., σοφία δὲ ἐς ἐκείνας 
ἀποκχείσϑω μόνας. ἃς εἶπον. ἐξαιρῶ κυβερνήτην τῶν 
βαναύσων. ἐπειδὴ ἄστρων τε συνίησιν καὶ ἀνέμων 
καὶ τῶν ἀδήλων ἅπτεται. ταῦτα μὲν ὧν ἕνεκά μοι 
εἴρηται, δειχϑήσεται. περὶ δὲ γυμναστικῆς. σοφίαν 
λέγωμεν οὐδεμιᾶς ἐλάττω τέχνης. ὥστε ἐς ὑπομνή- 
ματα ξυντεϑῆναι τοῖς βουλομένοις γυμνάξειν᾽" ἡ μὲν 
γὰρ πάλαι γυμναστικὴ Μίλωνας ἐποίει καὶ ἹἽππο- 
σϑένας. Πουλυδάμαντάς τε καὶ Προμάχους καὶ 
Γλαῦκον τὸν Ζημύλου. καὶ τοὺς πρὸ τούτων ἔτι 
ἀϑλητάς. τὸν Πηλέα δήπου καὶ τὸν Θησέα καὶ τὸν 
Ἡρακλέα αὐτόν. ἡ δὲ ἐπὶ τῶν πατέρων ἥττους μὲν 
οἶδε. ϑαυμασίους δὲ καὶ μεμνῆσϑαι ἀξίους ἡ δὲ 
νῦν καϑεστηκυῖα, μεταβέβληκεν οὕτω τὰ τῶν ἀϑλη- 

ῃ 
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20 
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τῶν. ὡς καὶ τοῖς φιλογυμναστοῦσι τοὺς πολλοὺς 
ἄχϑεσϑαι. 

“Ζοκεῖ δὴ μοι διδάξαι μὲν τὰς αἰτίας, δι᾿ ἃς 
ὑποδέδωχε ταῦτα, ξυμβαλέσϑαι δὲ γυμνάξουσί 
τε καὶ γυμναζομένοις, ὁπόσα οἶδα. ἀπολογήσασϑαί 
τε ὑπὲρ τῆς φύσεως ἀκουούσης κακῶς, ἐπειδὴ παρὰ 
πολὺ τῶν πάλαι οἵ νῦν ἀϑληταί" λέοντάς τε γὰρ 
βόσκει καὶ νῦν φαυλοτέρους οὐδέν, τῶν τε κυνῶν 
καὶ ἵππων καὶ ταύρων ταὐτὸν χρῆμα. καὶ τὸ ἐς 
δένδρα δὲ αὐτῆς ἧκον ἄμπελοί τε ὅμοιοι ἔτι καὶ 
συκῆς δῶρα, χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου καὶ λίϑων 
οὐδὲν παρήλλαξεν, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὴ ἐνόμισε, τοῖς προ- 
τέροις ὅμοια φύει τὰ πάντα ἀϑληταῖς δέ, ὁπόσαι 
περὶ αὐτοὺς ἦσάν ποτε ἀρεταί, οὐχ ἡ φύσις ἀπη- 
νέχϑη (αὐτῶν), φέρει γὰρ δὴ ἔτι ϑυμοειδεῖς εὐει- 
δεῖς ἀγχίνους. φύσεως γὰρ ταῦτα, τὸ δὲ μὴ ὑγιῶς 
γυμνάξεσϑαι, μηδὲ ἐῤῥωμένως ἐπιτηδεύειν ἀφείλετο 
τὴν φύσιν τὸ ἑαυτῆς κράτος. καὶ ὅπως μὲν ξυνέβη 
ταῦτα. δηλώσω ὕστερον. πρῶτον δὲ ἐπισκεψώμεϑα 

90 δρόμου αἰτίας καὶ πυγμῆς καὶ πάλης καὶ τῶν τοι- 
οὕτων, καὶ ἐξ ὅτου ἤρξατο ἕκαστα καὶ ἀφ᾽ ὅτου. 
παρακείσεται δὲ ἁπανταχοῦ τὰ Ἠλείων, δεῖ γάρ που 
τὰ τοιαῦτα ἐκ τῶν ἀκριβεστάτων φράξειν. 

Ἔστι τοίνυν ἀγωνίας ξυμπάσης τὰ μὲν κοῦφα 
5 ταῦτα᾽ στάδιον, δόλιχος, ὁπλῖται, δίαυλος, ἅλμα, 
(ἀκόντιον). τὰ βαρύτερα δὲ παγκράτιον, πάλη, πύκται., 
(δίσκος). πένταϑλος δὲ ἀμφοῖν συνηρμόσϑη᾽ (τὸ) πα- 
λαῖσαι μὲν γὰρ καὶ δισκεῦσαι βαρεῖς, τὸ δὲ ἀκοντίσαι 
καὶ πηδῆσαι καὶ δραμεῦν κοῦφοί εἰσι. πρὸ μὲν δὴ 

80 Ἰάσονος καὶ Πηλέως ἅλμα ἐστεφανοῦτο ἰδέᾳ καὶ 
δίσκος ἰδίᾳ, καὶ τὸ ἀκόντιον ἤρκει ἐς νέκην κατὰ 
τοὺς χρόνους, οὖς ἡ ̓ Δ4ργὼ ἔπλει Τελαμὼν μὲν 

σι 

"» - 

μ᾿ οι 
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ᾳράτιστα ἐδίσχευε, Πυγκεὺς δὲ ἠκόντιξεν, ἔτρεχον δὲ 
καὶ ἐπήδων οἱ ἐκ Βορέου, Πηλεὺς δὲ ταῦτα μὲν ἦν 
δεύτερος, ἐχράτει δὲ ἁπάντων πάλῃ ὁπότ᾽ οὖν 
ἠγωνίξοντο ἐν Πήμνῳ. φασὶν Ἰάσονα Πηλεῖ χαριξό-- 
μενον συνάψαι τὰ πέντε καὶ Πηλέα τὴν νίκην οὕτω 
συλλέξασϑαι, πολεμικώτατον τε νομισθῆναι, τῶν ἐφ᾽ 
ἑαυτοῦ διά τε τὴν ἀρετὴν, ἣ ἐχρῆτο ἐς τὰς μάχας. 

διά τε τὴν εἰς τὰ πέντε ἐπιτήδευσιν οὕτω πολεμικὴν 
οὖσαν, ὡς καὶ ἀκοντίξειν ἐν τοῖς ἄϑλοις. 

ΖΔολέχου δὲ αἰτέα ἣν ἥδε" δρομοκήρυκες ἐξ ἄρκα- 
δίας ἐφοίτων. ἐς τὴν Ἑλλάδα τῶν πολεμικῶν ἄγγε- 
λοι, καὶ ἀπείρητο αὐτοῖς μὴ ἵππεύειν, ἀλλ᾽ αὐτουρ- 
γοῖς εἶναι τοῦ δρόμου. τὸ ἀεὶ οὖν ἐν βραχεῖ τῆς 
ἡμέρας διαδραμεῖν στάδια ὁπόσα ὁ δόλιχος, (δολιχο- 
δρόμους τοὺς) δρομοκήρυχας εἰργάξετο καὶ ἐγύμναξε 
τῷ πολέμῳ. 

Στάδιον δὲ ὧδε εὕρηται᾽ ϑυσάντων ᾿Ηλείων 
ὁπόσα νομίξουσι. διέκειτο μὲν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τὰ ἱερά, 
πῦρ δὲ αὐτοῖς οὔπω ἐνέκειτο. στάδιον δὲ οἱ δρομεῖς 

ἀπεῖχον τοῦ βωμοῦ καὶ εἵστήκειπρὸ αὐτοῦ ἱερεὺς (ξὺν) 
λαμπαδίέῳ βραβεύων, καὶ ὁ νικῶν ἐμπυρίσας τὰ ἱερὰ 
᾿Ολυμπιονέκης ἀπήει. ἐπεὶ δὲ ᾿Ηλεῖοι ϑύσειαν. ἔδει 
μὲν καὶ τοὺς ἁπάντων τῶν Ελλήνων ϑύειν ϑεωροῦς. 

ὡς δὲ μὴ ἀργῶς ἡ πρόσοδος αὐτῶν γίγνοιτο. ἔτρεχον 

τὸ, Ἑλληνικόν. καὶ πάλιν ἐς ταὐτὸν ὑπέστρεφον οἷον 
ἀγγέλλοντες, ὅτι δὴ ἀφίξοιτο ἡ Ἑλλὰς χαίρουσα" 

ταῦτα μὲν οὖν περὶ διαύλου. 
Οἱ δρόμοι δὲ (οἵ) ὁπλῖται ποικίλοι μέν. καὶ μά- 

λιστα (οἵ) κατὰ Νεμέαν, οὗς ἐνόπλους τε καὶ ἱππίους 
54 Ξ 3 μω- ὀνομάζουσιν, ἀνάκειται δὲ τοῖς ἀμφὶ Τυδέα τοῖς 

ἑπτά. ὁ δέ γε Ὀλυμπιακὸς ὁπλίτης, ὡς μὲν Ἠλεῖοί 

τὰ 3 » -» ΄ .3 “ «. ὦ τ 

οἱ δρομεῖς ἀπὸ τοῦ βωμοῦ στάδιον. οἷον καλοῦντες : 

ὡι 
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οβά ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ [Ρ. 19. 
Φ να βδέτνΣ 

φασιν, ἐτέϑη διὰ ταῦτα πόλεμον ᾿Ηλεῖοι Ζυμαίοις ξυ-- 
-" χ ς 

νῆψαν οὕτω τι ἀκήρυκτον. ὡς μηδὲ τὰ Ὀλυμπιὰ ἀνο- 
ν Ξ᾿ ΄ Ἁ 3 “- 3 ΄ 2 Θ᾽. τ 

χὰς εἶναι, νικώντων δὲ αὐτῶν [λείων] κατ᾽ (αὐτὴν) 
τὴν τῶν ἄϑλων ἡμέραν ὁπλίτης λέγεται τῶν ἀπὸ τῆς 

" 3 μάχης ἐσδραμεῖν ἐς τὸ στάδιον εὐαγγέλια ἀπάγων 
τ - ᾿ 2 ΄ ᾽ 3 Ν 

τῆς νίχης. ταυτὶ δὲ πιϑανὰ μέν. ἀκούω δ᾽ αὐτὰ καὶ 
“Ιελφῶν. ἐπειδὴ πρὸς ἐνίας τῶν Φωκίδων (πόλεων) 
δ᾽ Ἵ , Α ἘΡΣΙ , :] ὃ λ ᾿" Ἵ δ - ἐπολέμησαν, καὶ ᾿Δργείων, ἐπειδὴ πολέμῳ συνεχεῖ 

δ , 3 , δ ’, 
πρὸς “ακεδαιμονίους ἐτρίβοντο,. καὶ Κορινθίων, 
5 Ἁ Α 9 3 - -» ἐπ 1 ᾿} ν ΟΝ 

ἐπειδὴ καὶ ἐν αὐτῇ (τῇ) Πελοποννήσῳ καὶ ὑπὲρ τὰ ὅρια 
τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ἐπολέμουν ἐμοὶ δὲ ἕτερα περὶ (τοῦ) 
ς , “ ὁπλίτου δοκεῖ φημὶ γὰρ νενομέσϑαι μὲν αὐτὸν ἐκ 
πολεμικῆς αἰτίας, παριέναι δὲ ἐς τοὺς ἀγῶνας πολέ- 

" [} - 3 

μου ἀρχῆς ἕνεχα, δηλούσης τῆς ἀσπέδος. ὅτι πέπαυ- 
᾽ 2 δῇ ιῶ 2 ι ἈΚ στα , 

ται ἐκεχειρία. δεῖ δὲ ὅπλων. εἰ δὲ μὴ ῥαϑύμως 
ἀκούεις τοῦ κήρυκος, ὁρᾶς ὡς ἐπὶ πάντων (τελευτῆς) 
κηρύττει λήγειν μὲν τὸν τῶν ἄϑλων ταμίαν ἀγῶνα, 
τὴν σάλπιγγα δὲ τὰ τοῦ ᾿Ενυαλέίου σημαίνειν προκα- 
λουμένην τοὺς νέους ἐς ὅπλα. κελεύει δὲ τουτὶ τὸ 

κήρυγμα χαὶ τοὔλαιον ἀραμένους ἐχποδὼν ποι 
3 ἕ 3 3 

φέρειν. οὐχ ὡς ἀλειψομένους, ἀλλ᾽ ὡς πεπαυμένους 
δῷ ᾿ ς 

τοῦ ἀλείφεσϑαι. ἄριστος δὲ ὁ κατὰ Βοιωτίαν καὶ 
᾿}} ΄ 8 λί ΕῚ , δ Ν » -" 

ἄάταιαν ὁπλίτης ἐνομίζετο διά τε τὸ μῆκος τοῦ 
΄ ᾿ δ Ὅ 35 

δρόμου διά τε τὴν ὅπλισιν ποδήρη οὖσαν καὶ σκε- 
΄ " ᾽ ΄ ε “᾿ . ΄ ΄ 

ὅ πάζουσαν τὸν ἀϑλητὴν., ὡς ἂν εἶ καὶ μαχοιτο. διὰ τε 

τὸ ἐπ᾿ ἔργῳ λαμπρῷ κεῖσϑαι τῷ Μηδικῷ, διά τε «τὸ 
νομίσαι ταῦτα Ἕλληνας κατὰ βαρβάρων, καὶ μὴν 
καὶ διὰ τὸν νόμον τὸν ἐπὶ τοῖς ἀγωνιουμένοις κεί- 
μένον, ὡς νενόμικεν ἡ Πλάταια᾽" τὸν γὰρ ἤδη παρ᾽ 

αὐτοῖς ἐστεφανωμένον, εἰ ἀγωνίζξοιτο αὖϑις, ἐγγυη- 
τὰς ἔδει καταστῆσαι τοῦ σώματος. ϑάνατος γὰρ 
ἡττωμένῳ προσετέτακτο. 



π΄ 

ΒΒ νον 
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Πυγμὴ δὲ Δακωνικὸν εὕρημα καὶ ἐς Βέβρυκχκάς 
ποτὲ βαρβάρους ἠλϑεν, ἄριστά τε αὐτῇ Πολυδεύκης 
ἐχρῆτο, ὅϑεν οἵ ποιηταὶ αὐτὸν ἐκ τούτων ηδον. ἐπύ- 
χτευον δὲ οἵ ἀρχαῖοι “ακεδαιμόνιοι διὰ τάδε᾽ κράνη 

- 32 ΄ - ι 

““ακεδαιμονέίοις οὐκ ἦν. οὐδ᾽ ἐγχώριον ἡγοῦντο τὴν 
π᾿ Ὁ ᾽ ὦ ΄ 2 ϑὺς Ὁ 3 3 , » 

ὑπ᾿ αὐτοῖς μάχην. ἀλλ᾽ ἣν ἀσπὶς ἀντὶ κράνους τῷ 
μετ᾽ ἐπιστήμης φέροντι. ὡς οὖν φυλάττοιντο μὲν τὰς 
κατὰ τοῦ προσώπου πληγάς. πληττόμενοι δὲ ἀνέχοιντο, 
πυγμὴν ἐπήσκησαν καὶ τὰ πρόσωπα οὕτω (στέγειν) 
ἐνεγυμνάξοντο. προιόντες δὲ μεϑῆκαν τὸ πυκτεύειν καὶ 
τὸ παγκρατιάξειν ὁμοίως. αἰσχρὸν ἡγούμενοι διαγωνί- 
ζεσϑαι ταῦτα. ἐν οἷς ἔστιν ἑνὸς ἀπειπόντος διαβεβλὴῆ- 

Ἁ [4 ς Ἁ " ΄“ Ὶ ς 

σϑαι τὴν Σπάρτην ὡς μὴ εὔψυχον. ὥπλιστο δὲ ἡ 
ἀρχαία πυγμὴ τὸν τρόπον τοὔτον᾽ ἐς στρόφιον οἵ 
τέ ὃν δαχτύλων ἐ καὶ ὑπερέβαλ- τταρὲς τῶν δακτυλῶν ἐνεβιβάζξοντο, καὶ ὑπερεβαλ 

» ’ὕ - δ ΄ ι 

λον τοῦ στροφίου τοσοῦτον. ὅσον εἰ συνάγοιντο, πυὺξ 

εἶναι, ξυνείχοντο δὲ ὑπὸ σειρᾶς. ἣν καϑάπερ ἔρεισμα 
34 ,; 2 “- ΄ " ᾿" - , 
ἐβέβληντο ἕκ τοῦ πήχεος. νυνὶ δὲ αὖ μεϑέστηκε, 

ῤινοὺς γὰρ τῶν πιοτάτων βοῶν δέψοντες ἱμόντα ἐργά- 
ἕονται πυκχτικὸν ὀξὺν καὶ προεμβάλλοντα. ὁ δέ γε: 
3 , 3 ΄ ὧν , - “ἰ ἢ 

ἀντίχειρ οὐ ξυλλαμβάνει τοῖς δακτύλοις τοῦ πλήττειν 
, - ΄, Ἑ ᾿ »" 

ὑπὲρ συμμετρίας τῶν τραυμάτων. ὡς μὴ πᾶσα ἡ 
χεὶρ μάχοιτο. ὅϑεν τοὺς ἱμάντας τοὺς ἀπὸ τῶν 
συῶν ἕκκχρίνουσι τῶν σταδίων. ὀδυνηρὰς ἡγούμενοι 

3 3 -" . , 

τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν πληγὰς καὶ δυσιάτους. 

Πάλη δὲ καὶ παγκράτιον ὡς ἐς τὸ πρόσφορον 
τῷ πολέμῳ εὕρηται, πρῶτον μὲν δηλοῖ τὸ Μαραϑῶῦνι 
" Ν ο, 3 ᾿ ς 2 - 

ἔργον διαπολεμηϑὲν οὕτως ᾿ϑηναίοις. ὡς ἀγχοῦ 

πάλης φαίνεσϑαι, προσόντος τούτου τῷ ἔργῳ. δεύ- 
ἈἉ Ἁ 3 ’ὔ ΄“, “ ἤ ’ 

τερον δὲ τὸ ἐν Θερμοπύλαις. ὅτε “ακεδαιμόνιοι 
’ 3 “ ς, -" Π ’ ; 

κλασϑεέντων αὐτοῖς ξιφῶν τε καὶ δοράτων πολλὰ 
ταῖς χερσὶ γυμναῖς ἔπραξαν. ὁπόσα δέ ἐστιν ἐν 
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΄ ῪΣ 
ἀγωνίᾳ, προτετέμηται πάντων τὸ παγκράτιον, καίτοι 

Ξ Ε Ξ' , ᾽ τ Ξ: 
συγκείμενον ἐξ ἀτελοῦς πάλης καὶ ἀτελοῦς πυγμῆς, 

πο ἐς : 
προτετίμηται δὲ παρ᾽ ἑτέροις. ᾿ὡς Ηλεῖοί γὲ τὴν 
πάλην καρτερὰν νενομίκασι καὶ ἀλεγεινὴν κατὰ τοὺς 
ποιητάς, οὐ μόνον ἐπὶ ταῖς διαπλοκαῖς τῶν παλαι- 

ὍΝ, » “ ΄ ς » 
σμάτων. αἷς δεῖ τοῦ σώματος ὑγροῦ καὶ εὐκόλου. 
ἀλλὰ καὶ τῷ (ἐν) προαγῶνι ἀγωνίξεσϑαι τρίς. ἐπεὶ δεῖ 

Ἷ ΄ “ ᾿ 9 7 “ Ἢ ΄ φ 3 ᾿ 
τοσούτων δὴ πτωμάτων. παγκράτιον γοῦν καὶ 
πυγμὴν [καὶ πάλην] ἀκονιτὲ στεφανοῦν δεινὸν 
ἡγούμενοι τὸν παλαιστὴν οὐκ ἀπελαύνουσιν. 
Ἴ " ς ΄ Ν “ ’ ΄ » 

ἐπειδὴ ὁ νόμος τὴν τοιάνδὲ νέκην μόνῃ ξυγχωρεῖν 
-" -“ Υ. ΝῚ 

φησι τῇ γυρᾷ καὶ ταλαιπώρῳ πάλῃ. καὶ σαφὴς ἐμοὶ 
τ᾿ Ζ ς ΄ 5 -ξ 

γοῦν ἡ αἰτία. δι᾿ ἣν ὁ νόμος οὕτω προστάττει" τοῦ 
γὰρ δὴ ἀγωνέσασϑαι ἐν Ὀλυμπίᾳ δεινοῦ ὄντος χαλε- 

Ῥ κὰ ᾿" Ἁ ΄ Ἔ- ᾿ Ἀ 5 » 

πῶώτερον ἔτι τὸ γυμναξεσϑαι δοκεῖ. τὰ μὲν οὖν τῶν 
΄ ΄ Ὁ ΄ 2 ΄ Ἢ Γ 

κουφῶν γυμνάζεται ὁ δολιχοδρόμος ὀκτῶ που ἡ δέκα 

στάδια καὶ ὁ πένταϑλος τι τῶν τριῶν, οἱ δρομεῖς 
΄ ΄ κε ν , » δίαυλον ἢ στάδιον ἢ ἄμφω τί δεινὸν ἀπὸ τῶν 

τοιούτων; οὐδέν᾽ ὁ γὰρ τρόπος τῶν γυμνασίων ὁ 
αὐτός. ἦν τε Ἠλεῖοι γυμνάξωσιν. ἥν τε ἕτεροι" ὁ 
᾿ς Ο Ψ' ες 3 

ὃὲ βαρύτερος ἀϑλητὴς γυμνάζεται μὲν ὑπὸ ᾿Ηλείων 
κατὰ τὴν ὥραν τοῦ ἔτους. ὅτε μάλιστα ὁ ἥλιος τὴν 
ἰλὺν ἐν κοίλῃ ᾿Δρκαδίᾳ αἴϑει, κόνιν δὲ ἀνέχεται 
ϑερμοτέραν τῆς Αἰθιόπων ψάμμου, καρτερεῖ δὲ ἐκ 

7 ͵ ΄ [7 ΄ 

μεσημβρίας ἀρξάμενος. καὶ τούτων οὕτω ταλαιπώρων 
ον δ 

ὄντων τὸ ἐπιπονώτατον οἱ παλαισταί εἰσιν᾽ ὃ μὲν 
γὰρ πύκτης. ἐπειδὰν ὃ τοῦ σταδίου καιρὸς ἥκῃ; 
τρωϑήσεται καὶ τρώσει καὶ προσβήσεται ταῖς κνή- 
μαις, γυμναξόμενος δὲ σκιὰν τῆς ἀγωνίας ἐπιδείξεται, 
καὶ ὁ παγχρατιαστὴς ἀγωνιεῖται μὲν πάντα τρόπον, 
ς " , ΄ ὁπόσοι ἐν παγχρατίῳ εἰσίν. γυμνόξεται δὲ ἄλλοτε 

Ἵ 
Α ᾿» ᾿ς Ἁ ᾽ Ἁ Ἁ ᾽ - 39 

[καὶ] ἄλλον, πάλη δὲ ταὐτὸν μὲν ἐν προαγῶνι, ταύ- 
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τὸν ὃΣ καὶ ἐν ἀγῶνι παρέχεται γὰρ ἑκατέρα πεῖραν, 
ὁπόσα οἶδε καὶ ὁπόσα δύναται. γυρά τε εἰκότως 
εἴρηται γυρὸν γὰρ πάλης καὶ τὸ ὀρϑόν, ὅϑεν 
Ἠλεῖοι στεφανοῦσι τὸ γυμναστικώτατον κἀκ μόνου 
τοῦ γεγυμνάσϑαι. 

: Παρελϑεῖν δὲ ταῦτα οὐχ ὁμοῦ πάντα (φασὶν) ἐς 
τοὺς ἀγῶνας, ἐπ᾽ ἄλλῳ δὲ ἄλλο εὑρισκόμενόν τε 
ὑπὸ τῆς γυμναστικῆς καὶ ἀποτελούμενον. ἦν μὲν 
γὰρ τὰ πάλαι Ὀλύμπια ἐς τὴν τρίτην ἐπὶ δέκα Ὀλυμ- 
πιάδα σταδίου μόνου. καὶ ἐνίκων ἐν αὐτοῖς ᾿Ηλεῖοι 

τρεῖς, ἑπτὰ Μεσσήνιοι. Κορίνϑιος, Δυμαῖος, Κλεω- 
᾿ναῖος; ἄλλος ἄλλην Ὀλυμπιάδα. δύο δὲ οὐδεὶς ὁ 
αὐτός. ἐπὶ δὲ τῆς τετάρτης ἐπὶ δέκα δίαυλος μὲν 

ἤρξατο, Ὅπήνου δὲ ἐγένετο Ἠλείου ἡ ἐπ᾽ αὐτῷ νίκη. 

᾿(αατὰ δὲ τὴν) μετ᾽ ἐχείνην δολίχου ἀγὼν καὶ ἐνίκα 
᾿ Σπαρτιάτης "άκανϑος. ἀνδρῶν δὲ πένταϑλον καὶ ἀν-- 

ον πάλην ἤσκησεν ἡ ὀγδόη ἐπὶ δέκα Ὀλυμπιάσιν" 

ἐνίκα δὲ πάλην μὲν Εὐρύβατος Δουσιεύς, τὰ δὲ πέντε 
: ̓«Αάμπις “άκων. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τὸν Εὐφύβατον ΖΣιπαρ- 

᾿ τιάτην γράφουσιν. ἡ δὲ τρίτη καὶ εἰκοστὴ Ὀλυμπιὰς 
Ν υνόρα ἤδη ἐκάλει πύκτην. καὶ ἐχρατίστευσεν ὁ 
' “Σμυρναῖος Ὀνόμαστος ἱπυκτεύσας ἐνίκησεν ἐπιγρά- 
ας τὴν Σμύρναν τς οἱ καλῷ ὁπόσαι γὰρ πόλεις 

᾿Ἰωνικαί τε καὶ Ζ“ύδιοι καὶ καϑ' Ἑλλήσποντόν τε καὶ 

: Φρυγίαν, καὶ ὁπόσα ἔϑνη ἀνθρώπων ἐν ᾿ “σίᾳ εἰσί, Ξ 

ταῦτα ὁμοῦ ξύμπαντα ἡ Σαύρνα ὑπερεβάλετο καὶ 

στεφάνου Ὀλυμπικοῦ πρώτη ἔτυχεν. καὶ νόμους 

Ε-- ὁ ἀϑλητὴς οὗτος πυκχτικούς, οἷς ἐχρῶντο 

οἱ Ἠλεῖοι διὰ σοφίαν τοῦ πύκτου. καὶ οὐκ ἤχϑοντο 

οἱ Αρκάδες., εἰ νόμους ἔγραψεν αὐτοῖς ἐναγωνίους 

Ἐ Ἰωνίας ἥκων τῆς ἁβρᾶς. κατὰ δὲ τὴν τρίτην 
᾿ καὶ τριαχοστὴν Ὀλυμπιάδα παγκράτιον μὲν ἐτέϑη, 
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[μήπω τεϑὲν] Δύγδαμις δὲ ἐνίκα Συρακούσιος. μέγας 
δ ς ΄ - . ΄ ΄ 

δὲ οὕτω τις ὁ Σικελιώτης ἦν, ὡς τὸν πόδα ἰσόπηχυν 
εἶναι τὸ γοῦν στάδιον ἀναμετρῆσαι λέγεται τοσού- 
τοις ἑαυτοῦ ποσίν. ὅσοι τοῦ σταδίου πήχεις νομίζον - 
ται. φασὶ καὶ παίδονν πένταϑλον παρελϑεῖν ἐκεῖ κατὰ 
τὴν ὀγδόην καὶ τριακοστήν, ὅτε νικῆσαι μὲν Εὐτε- 
λέδαν Μακεδαιμόνιον. τὴν δὲ ἰδέαν ταύτην μηκέτι 
3 ΄, κ᾿ ") 2 , ς ᾿ “ ᾿ 
ἀγωνίσασϑαι παῖδα ἐν Ολυμπίᾳ. ὁ δὲ νικήσας τὸ 
τῶν παίδων στάδιον κατὰ τὴν ἕκτην καὶ τεσσαρακο- 

υ στὴν Ὀλυμπιάδα --- τότε γὰρ πρῶτον ἐτέϑη --- παῖς 
τι ᾿ ΄ ς ν .] -νς »77 - 
ἣν καλὸς Πολυμήστωρ ὁ Μιλήσιος. ος τῇ θύμῃ τῶν 

ποδῶν λαγὼν ἔφϑανε. πυγμὴν δὲ παίδων οἵ μὲν 
φασὶν ἐπὶ τῆς πρώτης καὶ τεσσαρακοστῆς ἄρξασϑαι 
Ὀλυμπιάδος. καὶ Φιλητᾶν Συβαρίτην νενικηκέναι, 

- » δ - " ᾽ » 
οὗ δὲ ἐπὶ τῆς ἑξηκοστῆς λέγουσι Κριὸν ἐκ Κέω τῆς 
νήσου. “Ἰαμάρφετος δὲ χατὰ τὴν ἑξηκοστὴν πέμπτην 
πρῶτος ὁπλίτου λέγεται τυχεῖν Ἡραιεύς, οἶμαι. ὦν. 

ἑχατοστῇ καὶ τεσσαρακοστῇ καὶ πέμπτῃ Ὀλυμπιάδι 
παῖδα παγκρατιαστὴν ἐνέγραψαν οὐκ οἶδα ἐξ ὅτου 

" βραδέως αὐτὸν ἐννοήσαντες εὐδοκιμοῦντα ἤδη παρ᾽ 
τὰν ἘΣ ΝΝ ᾿ τ κἂν γ5 ΄ βῆ ας "» 
ἑτέροις οψὲ γὰρ τῶν Ολυμπιάαδὼν 4έγυπτου ἤδη 

στεφανουμένης ἤρξατο. κἀκείνη δὲ ἡ νίκη Αἰγυ- 
πτίου ἐγένετο᾽ Ναύκρατις γοῦν ἀνερρήϑη νικῶντος 
“Αἰγυπτίου Φαιδίμου. ταῦτα οὐκ ἄν μοι δοκεῖ καϑ' 
τι ε ᾿ - ᾽ 3 " 9 τι 

ἕν οὑτωσὶ παρελθεῖν ἐς ἀγῶνας. οὐδὲ ἂν σπουδα- 
σϑήναί ποτε ᾿Ηλείοις τε καὶ Ἕλλησι πᾶσιν. εἰ μὴ 
γυμναστικὴ ἐπεδίδου καὶ ἤσκει αὐτά" καὶ γὰρ αὐταὶ 
τῶν ἀϑλητῶν αἱ νῖκαι [καὶ] τοῖς γυμνασταῖς οὐ 

3» “ Θ᾽... τὸ ΄ 
μεῖον ἢ τοῖς ἀϑληταῖς πρόσχεινται. [ 

2 Α " Υ ᾿, 

Τί οὖν χρὴ περὶ γυμναστικῆς γινώσκειν ; τί ὃ 
ἄλλο ἢ σαυτσι αὐτὴν ἡγεῖσθαι ξυγκειμένην μὲν ἐξ Ἶ 

ἰατρικῆς τε καὶ παιδοτριβικῆς, οὖσαν δὲ τῆς μὲν 



φ. 30. 28,] ΓΥΎΜΝΑΣΤΙΚΟΣ. 209 

’ » κ ΄ Ἷ ΄ αν ΤᾺ ΓΕ , 
τελεωτέραν. τῆς δὲ μόριον; ὁπόσον δὲ ἀμφοῖν μετε- 
σχηκεν, ἐγὼ δηλώσω᾽ παλαισμάτων εἴδη ὁπόσα ἐστί. 
δηλώσει ὁ παιδοτρίβης καιρούς τε ὑποτιϑέμενος καὶ 
ς 8, ΕΟ ἤ; Ἧ ΄ κι 

ὁρμὰς καὶ μέτρα καὶ ὅπως ἄν τις ἢ φυλάττοιτο ἢ 
φυλαττομένου κρατοίη. διδάξει δὲ καὶ ὁ γυμναστὴς 

γῳ 7 ΄ ᾿ 2 ᾿ » ἶν Ἅ Ἀ ἤζῶς “ 
εἰδότα μήπω τὸν ἀϑλητὴην ταῦτα᾽ ἀλλ΄ ἔστιν ὁπου 

δεῖ (εὐ) μεταχειρίσασϑαι πάλην ἢ παγκράτιον ἢ καὶ 
΄ ᾽ ΄ ΡῈ" Ἢ 

πλεονέκτημα ὑπάρχον ἀντιπάλων διαφυγεῖν ἢ ἐκ- 

κροῦσαι, ὧν οὐδὲν ἂν ἐς ἐπίνοιαν ἴοι τῷ γυμναστῇ 
μὴ καὶ τὰ τῶν παιδοτριβῶν εἰδότι. κατὰ μὲν τοῦτο 
δὴ ἴσαι αἱ τέχναι, χυμοὺς δὲ ἀποκαϑῆραι καὶ τὰ 
περιττὰ ἀφελεῖν καὶ λεᾶναι τὰ κατεσχληχκότα καὶ 

δὰ σοὶ Ὁ δὶ Ὕ “ὦ Ὕ Γ - 

πιᾶναί τι ἢ μεταβαλεῖν ἢ ϑάλψαι αὐτῶν γυμναστι- 

κῆς ἐν σοφία. ἐκεῖνα (γὰρ) ἢ οὐκ ἐπιστήσεται ὁ παι- 
ὃ ΄᾿ ΕΖ ᾿ ΄ ΄ αοὐν ᾷ ΠΥ ὃ “05 

οτρέβης ἡ. εἶ γιγνώσκοι τι, πονήρως ἐπὶ τους παῖδας τ: 

χρήσεται βασανίζων ἐλευϑερίαν ἀκραιφνοῦς αἵματος. 
τῆς μὲν δὴ προειρημένης ἐπιστήμης ἡ γυμναστικὴ 
τοσούτῳ τελεωτέρα. πρὸς δέ γε ἰατρικὴν ὧδε ἔχει" 
νοσήματα, ὁπόσα κατάῤῥους καὶ ὑδέρους καὶ φϑόας 
ὀνομάξομεν., καὶ ὁπόσαι ἵεραὶ νόσοι. ἰατροὶ μὲν 
παύουσιν ἐπαντλοῦντές τι ἢ ἀποκλύξοντες ἢ ἐπι- 
πλάττοντες. γυμναστικὴ δὲ τὰ τοιαῦτα διαίταις ἴσχει 
καὶ τρέψει. δήξαντα δέ τι ἢ τρωϑέντα ἢ ϑολωϑέντα 
τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς φῶς ἢ ὀλισϑήσαντά τινα τῶν ἄρ- 
ϑρῶν ἐς ἰατροῦ χρὴ φέρειν. ὡς οὐδὲν ἡ γυμναστικὴ 5 
πρὸς τὰ τοιαῦτα. 

2 3: 2 νον, ΄ τ ἀρκούντως μὲν οἶμαι ἀποδεδεῖχϑαί μοι. ὑπόση 
᾿Ὶ [ ’ ς ’ - 

πρὸς ἑχατέραν ἐπιστήμην ἡ γυμναστική ἐστι, δοκῶ 
τ - ἜΑΡ Ἂν ι ᾿ ε 

δέ μοι κἀκεῖνο ἐν αὐτῇ ὁρᾷν᾽ ἰατρικὴν πᾶσαν ὁ 
2 

αὐτὸς οὐδεὶς ἂν (ξυλλαμβάνειν δύναιτο). ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
δηγμάτων ἐπαίειν, ὁ δὲ ξυνιέναι πυρεττόντων, ὁ δὲ 

5 9 ΄ ς Α » ς - ες ’ ᾿ 

ὀφϑαλμιώντωον. ὁ δὲ φϑισικῶν υγιῶς ἁπάντων. καὶ 

»- 
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μεγάλου ὄντος τοῦ κἂν σμικρόν τι αὐτῆς ἐξεργάσα- 
σϑαι ὀρϑῶς φασὶν οἱ ἰατρικοὶ πᾶσαν γιγνώσκειν" 
γυμναστικὴν δὲ οὐκ ἂν ἐπαγγείλαιτό τις ὁμοῦ πᾶσαν, 
ὁ γὰρ τὰ δρομικὰ εἰδὼς τὰ τῶν παλαιόντων καὶ τῶν 

5 παγχρατιαζόντων οὐκ ἐπιστήσεται, καὶ ὁ τὰ βαρύτερα 
γυμνάξων ἀμαϑῶς τῆς ἄλλης ἐπιστήμης ἅψεται. 

16 ἐΞυμμετοχὴ μὲν (σοφίας) τῇ τέχνῃ ἤδε, γένεσις 
δὲ αὐτῆς τὸ φῦναι τὸν ἄνϑρωπον παλαῖσαί τε ἵχα- 
νὸν καὶ πυκτεῦσαι καὶ δραμεῖν ὀρϑόν᾽ καὶ γὰρ 

το οὐδ᾽ ἕν ἂν γένοιτό τι τῶν τοιούτων μὴ προυπάρ- 
χοντος τοῦ, δι᾽ ὃ γίγνεται. καὶ ὥσπερ χαλκευτικῆς 
γένεσις ὁ σίδηρος καὶ ὃ χαλκός, καὶ γεωργίας γῆ 
καὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς, καὶ ναυτιλίας τὸ εἶναι ϑάλατταν, 
οὕτως ἡγώμεϑα καὶ τὴν γυμναστικὴν ξυγγενεστάτην 

ιὅτε εἶναι καὶ συμφυᾶ τῷ ἀνθρώπῳ. καὶ λόγος δὲ 

ἄδεταί τις, ὡς γυμναστικὴ μὲν οὔπω εἴη, Προμη- 
ϑεὺς δὲ εἴη καὶ γυμνάσαιτο μὲν ὁ Προμηϑεὺς πρῶ- 
τος, γυμνάσειε δὲ αὖ ἑτέρους Ἑρμῆς, ἀγασϑείη τε 

80 αὐτὸν τοῦ εὐὑρήματος. καὶ παλαίστρα γένοιτο Ἑρμοῦ 
20 πρώτη, καὶ οἵ πλασϑέντες δὲ ἐκ (πηλοῦ ὑπὸ) Προ- 
μηϑέως ἄνϑρωποι οἵδε ἃ ἄρα [οὗτοι] εἶεν οἵ (ἐν) τῷ 
πηλῷ γυμνασάμενοι ἐν ᾧ ἦσαν]. (οὗς) πλάττεσϑαι 
ὑπὸ τοῦ Πφομηϑέως ὥοντο. ἐπειδὴ τὰ σώματα αὐ- 
τοῖς ἡ γυμναστικὴ ἐπιτήδειά τε καὶ ξυγκείμενα ἐποίει. 

17 25 Πυϑοῖ μὲν οὐν καὶ ᾿Ισϑμοῖ καὶ ὅπου ποτὲ τῆς 

γῆς ἐτέϑησαν ἀγῶνες. τρίβωνα ὁ γυμναστὴς ἀμπε-᾿ 

χόμενος ἀλείφει τὸν ἀϑλητὴν καὶ οὐδεὶς ἀποδύσει 
ἄκοντα, ἐν Ὀλυμπίᾳ δὲ γυμνὸς ἐφέστηκεν, ὡς μὲν 
δόξα ἐνίων, διελέγχοντες ᾿Ηλεῖοι τὸν γυμναστὴν 

80. ὥρᾳ ἔτους. εἰ καρτερεῖν οἶδε καὶ ϑέρεσϑαι, ὡς δὲ 
Ἠλεῖοί φασι. Φερενίκη ἡ Ῥοδέα ἐγένετο 4΄ιαγόρου 

ϑυγάτηρ τοῦ πύκτου, καὶ τὸ ἦϑος ἡ Φερενίκη οὕτω 
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Ἂν ς ς ΄ » “ , 

τι ἔῤῥωτο, ὡς Ἠλείοις τὰ πρῶτα ἀνὴρ δόξαι. περιήει 
- ς Ἁ ᾿ 2 3 , " ’ἷ 

γοῦν ὑπὸ τρίβωνι ἐν Ολυμπίᾳ καὶ Πεισέροδον 

τὸν ἑαυτῆς υἱὸν ἐγύμναξε. πύκτης δὲ ἄρα κἀκεῖ- 
3 » Ξ τ 

νὸς ἦν. ξεὔχειρ τὴν τέχνην καὶ μείων οὐδὲν τοῦ 
πάππου. ἐπεὶ δὲ ξυνῆκαν τῆς ἀπάτης, ἀποκτεῖναι 

;: Ἁ ,͵ 32 9 ’ Ἃ 

μὲν τὴν Φερενίπην ὥπνησαν ἐνθυμήηϑεντες τον Ζίια- 

γόραν καὶ τοὺς ΖΠ΄αγόρου παῖδας --- ὃ γὰρ Φερενί- 
κῆς οἶκος Ὀλυμπιονῖκαι πάντες --- νόμος δὲ ἐγράφη 
τὸν γυμναστὴν ἀποδύεσθαι καὶ μηδὲ τοῦτον ἀνέ- 
λεγκχτον αὐτοῖς εἶναι. 

Φέρει δὲ καὶ στλεγγίδα ὁ γυμναστὴς ἐκεῖ διὰ 
τοῦτο ἴσως ἐγκονίεσθαι παλαίστρᾳ τὸν ἀϑλητὴν ἐν 
9 ΄ ς » ΄ δος γὰις εὐϑ ἂν, ΄ 

Ὀλυμπίᾳ καὶ ηλιοῦσϑαι ἀνάγκη ἵν᾿ οὖν μὴ λυμαί- 
᾿ "" ς 2 , 3 

ψοιντὸ τὴν ἕξιν. ἡ στλεγγὶς ἀναμιμνήσκει τὸν ἀϑλη- 

τὴν ἐλαίου καί φησι δεῖν ἐπάγειν αὐτὸ οὕτως ἀφϑό- 
νῶς. ὡς καὶ ἀποστλεγγίζειν ἀλείψαντα. εἰσὶ δὲ οἵ 

Ἵ ες ᾿] 4 ΄ ’, 

φασιν ὡς γυμναστής (τις) ἐν Ολυμπίᾳ τεϑηγμένῃ 

τῇ στλεγγίδι τὸν ἀϑλητὴν ἀπέχτεινε μὴ καρτερήσαντα 
ς -" - - 

ὑπὲρ τῆς νίκης, καὶ ξυγχωρῶ τῷ λόγῳ, βέλτιον γὰρ 
πιστεύεσϑαι ἢ ἀπιστεῖσϑαι. ξίφος μὲν δὴ ἐπὶ τοὺς 
πονηροὺς τῶν ἀϑλητῶν στλεγγὶς ἔστω. καὶ ἐχέτω δή 

ς ι ΄, 

τι ὑπὲρ τὸν ἙἙλλανοδίκην ὁ γυμναστὴς ἐν Ὀλυμπίᾳ. 
[ Α ᾿ Ἁ 3 ΄ Ἁ 

“ακεδαιμόνιοι δὲ καὶ τακτικὴν ἐβούλοντο τοὺς 

γυμναστὰς εἰδέναι μελέτην τῶν πολεμικῶν (καὶ 

10 

15 

20 

ν᾿ Ἁ Α 3 - ς ΄ Ὶ 3 Α ’ - 

αὐτοὺς) τοὺς ἀγῶνας ἡγούμενοι, καὶ οὐ χρὴ ϑαυμά- 35 

ἕξειν, ὅπου καὶ τὴν ὄρχησιν. τὸ ῥαϑυμότερον τῶν ἐν 
εἰρήνῃ. “αικεδαιμόνιοι πάντως ἐς τὰ πολεμικὰ ἀνέ- 
φερον ὀρχούμενοι τρόπον. ὃν φυλάξεταί τις βέλος 
ἢ ἀφήσει ἢ ἀρϑήσεται ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῇ ἀσπίδι 
εὐμεταχειρίστως χρήσεται. 

Ὁπόσα δὲ γυμνασταὶ ξυνεβάλοντο ἀϑληταῖς ἢ 
΄παρακελευσάμενοί τι ἢ ἐπιπλήξαντες ἢ ἀπειλήσαντες 
»"- 

90 

18 832 

19 

20 
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ἢ σοφισάμενοι, πολλὰ μὲν ταῦτα καὶ πλείω λόγου, 
λεγέσϑω δὲ τὰ ἐλλογιμώτερα. Γλαῦκον μὲν τοίνυν 
τὸν Καρύστιον πύκτην ἀπιστούμενον ἐν Ὀλυμπίᾳ 
τῷ ἀντιπάλῳ Τισίας ὁ γυμναστὴς ἐς νίκην ἤγαγε 

δ παρακελευσάμενος τὰν ἀπ᾽ ἀρότρου πλῆξαι τουτὶ 
δὲ ἄρα ἣν ἢ τῆς δεξιᾶς ἐς τὸν ἀντίπαλον φορά" τὴν 
γὰρ χεῖρα ἐχείνην ὁ Γλαῦκος οὕτω τι ἔῤῥωτο. ὡς 
ὕνιν ἐν Εὐβοίᾳ ποτὲ καμφϑεῖσαν ὀρϑῶσαι σφυρη- 

δὸν τῇ δεξιᾷ πλήξας. ᾿Δρριχίωνα δὲ τὸν παγκρα- 
το τιαστὴν δύο μὲν ἤδη Ὀλυμπιάδας νικῶντα, τρίτην 

δὲ ἐπ’ ἐκείναις Ὀλυμπιάδα μαχόμενον περὶ τοῦ 
στεφάνου καὶ ἤδη ἀπαγορεύοντα Ἐρυξίας ὃ γυμνα- 
στὴς ἐς ἔρωτα ϑανάτου κατέστησεν ἀναβοήσας ἔξω- 
ϑὲεν ὡς καλὸν ἐντάφιον τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ μὴ ἀπειπεῖν. 

τ Πφομάχου δὲ τοῦ ἐκ Πελλήνης ξυνύει μὲν ὁ γυμνα- 
στὴς᾽ ἘρΟ τηθα ἀγχοῦ δὲ Ὀλυμπίων ὄντων ..ὦ Πρό- 

μαχεί΄, εἶπε ..δοκεῖς μοι ἐρᾶν" ““ ὡς δὲ εἶδεν ἐρυ- 
ϑριῶντα ..ἀλλ᾽ οὐκ ἐλέγξων““ ἔφη »καῦτα ἠφόμην. 
ξυλληψόμενος δέ σοι τοῦ ἔρωτος" Ἀθὰ γὰρ ἂν καὶ 

διαλεχϑείην ὑπὲρ σοῦ τῷ γυναίῳ.“ καὶ διαλεχϑεὶς 

οὐδὲν ἀφίκετο πρὸς τὸν ἀϑλητὴν ἀπάγων λόγον 
οὐκ ἀληϑῆ, πλείστου δὲ ἄξιον τῷ ἐρῶντι" .,οὐκ 
ἀπαξιοῖ τοί σε ἔφη ,.εἶναι τῶν ἑαυτῆς παιδικῶν 
νικῶντα Ὀλυμπίασι" καὶ ὁ Πρόμαχος ἀναπνεύσας 

5 ὑφ᾽ ὧν ἤκουσεν, οὐκ ἐνίκα μόνον, ἀλλὰ καὶ Που- 
λυδάμαντα τὸν Σχοτουσσαῖον μετὰ τοὺς λέοντας, οὗς 
ὁ Πουλυδάμας ἡφήκξι παρ᾽ ᾿ξόχῷ τῷ Πέρσῃ. Μαν- 
δφογένους δὲ τοῦ Μάγνητος αὐτὸς ἤκουσα τὴν καρ- 
τερίαν; ἣ ἐκέχρητο ἐφ᾽ ἡλικίας ἐς τὸ παγκράτιον, 

80 τῷ γυμναστῇ ἀνατιϑέντος᾽" τεϑνάναι μὲν γὰρ τὸν 

πατέρα ἔλεγεν. ἐπὶ μητρὶ δὲ εἶναι τὸν οἶκον ἐρρω- 
μένῃ τε καὶ γυναικὸς πρόσω, πρὸς ἣν γράψαι τὸν 

τΘ ς. 
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γυμναστὴν ἐπιστολὴν τοιαύτην. ..τὸν υἱὸν εἰ μὲν 
τεϑνεῶτα ἀκούσει. πίστευσον. εἰ δὲ ἡττώμενον, ἀπί- 
στει. «ταύτην δὲ ἔφασκεν ἀγάμενος τὴν ἐπιστολὴν 
εὐψυχίαν ἐνδείξασθαι πᾶσαν. ὡς μήτε ὁ γυμναστὴς 
ψεύσαιτο, μήτε ἡ μήτηρ ψευσϑείηῆ. ἤάτταλος δὲ 
ὁ Αἰγύπτιος ἐνίκησεν ἐν Πλαταίᾳ ἐς δεύτερον ἄϑλον 

τοῦ γυμναστοῦ ἐπιῤῥώσαντος. κειμένου παρ᾽ αὐτοῖς 
νόμου δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν τὸν μετὰ νίκην ἡττώ- 
μενον ἔκκριτόν τε νομίζεσϑαι πρότερον ἢ ἐγγυητὰς 
καταστῆσαι τοῦ σώματος. οὐδενὸς δὲ ἐγγυωμένου 
τὸ οὕτω μέγα ὑπέϑηκεν ἑαυτὸν ὁ γυμναστὴς τῷ 
νόμῳ καὶ τὸν ἀϑλητὴν ἐπέῤῥωσεν ἐς νίκην δευτέ- 
ραν᾽ τοῖς γὰρ ἀπτεσϑαι διανοουμένοις ἔργου μείζονος 

εὔελπι. οἶμαι. τὸ μὴ ἀπιστεῖσϑαι. 
Ἐπεὶ δὲ ἐπιῤῥεῖ τῶν τοιούτων ὄχλος ἐγκαταμι- 

γνύντων ἡμῶν παλαιοῖς νέα, σκεψώμεϑα τὸν γυμνα- 
στὴν αὐτόν. ὁποῖός τις ὧν καὶ ὁπόσα εἰδὼς τῷ 

ἀϑλητῇ ἐφεστήξει. ἔστω δὴ ὁ γυμναστὴς μήτε ἀδο- 
λέσχης. μήτε ἀγύμναστος τὴν γλῶτταν. ὡς μήτε 
ἐκλύοιτο ὑπὸ τῆς ἀδολεσχίας τὸ ἔνεργον τῆς τέχνης, 
μήτε ἀγροικότερον φαίνοιτο μὴ ξὺν λόγῳ δρώμενον, 
φυσιογνωμονικήν τε ἐπεσκέφϑω πᾶσαν. τουτὶ δὲ 
χελεύω διὰ τόδε᾽ παῖδα ἀϑλητὴν Ἑλλανοδίκης μέν 
τις ἢ ᾿Δἀμφιχτύων κρίνουσιν ἀπὸ τῶν τοιῶνδε᾽ εἰ 
φυλὴ τῷδε καὶ πατρίς. εἰ πατὴρ καὶ γένος. εἰ ἐξ 

μὰ 

τῷ [2 

ἐλευϑέρων καὶ μὴ νόϑος. ἐπὶ πᾶσιν. εἰ νέος καὶ 
μὴ ὑπὲρ παῖδα᾽ εἰ δ᾽ ἐγκρατὴς ἢ ἀκρατής. εἰ μεϑυ- 
στής, εἰ λέχνος. εἰ ϑαρσαλέος ἢ δειλός. (οὔτε γιγνώ- 
σκουσιν), οὔτε. εἰ γιγνώσκοιεν., [οὐδὲν] οἵ νόμοι 
σφίσιν ὑπὲρ τῶν τοιούτων διαλέγονται. τὸν δὲ γυμ- 
ναστὴν (δεῖ) ἐξεπίστασϑαι ταῦτα φύσεώς που κρι- 
τὴν ὄντα. γιγνωσκέτω δὴ τὴν ἐν ὀφθαλμοῖς ἠϑικὴν 

ῬμϊοσέσγαξιιΞ οᾶ. ΚαγΞου. 17. 18 

[] 

οι 

ὧι δι 



40 

1 

2 

Ὁ 

[- 

τὸ οι 

214 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ [Ρ. 40. 43. 

πᾶσαν. ὑφ᾽ ἧς δηλοῦνται μὲν οἵ νωϑροὶ τῶν ἀνθρώ- 
πων, δηλοῦνται δὲ οἱ ξύντονοι εἴρωνές τε καὶ ἧττον 
καρτερικοὶ καὶ ἀκρατεῖς" ἄλλα γὰρ μελανοφϑάλμων, 
ἄλλα δὲ χαροπῶν τε καὶ γλαυκῶν καὶ ὑφαίμων ὀὁφ- 
ϑαλμῶν ἤϑη. ἕτερα δὲ ξανϑῶν καὶ ὑπεστιγμένων. 
προπαλῶν τὲ καὶ κοίλων, ἡ γὰρ φύσις ὥρας μὲν 
ἄστροις ἐσημήνατο, ἤϑη δὲ ὀφθαλμοῖς. τὴν δὲ αὖ 
τῶν σώματος (μερῶν ἀναλογίαν), ὥσπερ ἐν ἀγαλμα- 
τοποιίᾳ, ὧδε ἐπισκεπτέον" σφυρὸν μὲν καρπῷ ὁμο- 
λογεῖν (δεῖ,) κνήμῃ δὲ πῆχυν, καὶ βραχέονα μηρῷ ἀντι- 
κρίνεσθαι καὶ ὥμω γλουτόν, μετάφρενα ϑεωρεῖσϑαι 
πρὸς γαστέρα καὶ στέρνα ἐκκεῖσθαι παραπλησίως 
τοῖς ὑπὸ τὸ ἰσχίον. κεφαλήν τε. σχῆμα τοῦ παντὸς 
οὖσαν. πρὸς ταῦτα πάντα ἔχειν συμμέτρως. 

Τούτων ὧδέ μοι εἰρημένων μὴ τὸ γυμνάζξειν 
ἡγώμεϑα ἕπεσϑαι τούτοις. ἀλλὰ τὸ ἀποδιιστάντα 
τὸν γυμναζόμενον [καὶ] ἐς δοκιμασίαν καταστῆσαι 
τῆς φύσεως. ὅπῃ τε σύγκειται καὶ πρὸς δ᾽ ποῦ γὰρ 
δὴ κυνῶν τε καὶ ἵππων τοσοῦτον εἶναι προσήκει λ6- 
γον χυνηγετικοῖς τε καὶ ἱππικοῖς, ὡς μὴ ἐς πᾶσαν 
ἰδέαν, μηδὲ ἐπὶ πάντα τὰ ϑηρώμενα τοῖς αὐτοῖς, 
ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐς τόδε, (τοῖς δὲ ἐς τόδε) τῶν κυνῶν 
χρῆσϑαι. τῶν τε ἵππων τοὺς μὲν ξυνϑηρατὰς ποιεῖ-- 
σϑαι, τοὺς δὲ ἁμιλλητηρίους. τοὺς δὲ ἁρματηλάτας, 
καὶ μηδὲ ἁπλῶς τούτους. ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστος ἐπιτήδειος 

- Ὕ -» -" [χ 2 , ἈΝ 

πλευρὰ τινι ἡ σειρᾶ τοῦ ἄρματος,. ἀνθρώπων δὲ 

[ῸῚ [-- 

ἀκρίτους εἶναι, οὗς δεῖ ἐς ̓ Ολυμπίαν ἢ Πυϑὼ ἄγειν 
ὑπὲρ κηρυγμάτων. ὧν καὶ Ἡρακλῆς ἤρα; κελεύω 
δὴ καὶ ἀναλογίαν μὲν ἐπεσκέφϑαι αὐτὸν πάντων, 
ὧν εἶπον. πρὸς δὲ τῇ ἀναλογίᾳ καὶ τἀτῶν χυμῶν ἤϑη. 

Καίτοι καὶ πρεσβύτερον τούτου, ὃ καὶ “υκούργῳ 
ἐδόκει τῷ Σπαρτιάτῃ παριστάμενος γὰρ τῇ 4ακε- 
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δαίμονι πολέμου ἀϑλητὰς ..«γυμναξέσϑων“ φησὶν... αἱ 
, 3 κόραι καὶ ἀσκείσϑων δημοσίᾳ τρέχειν, ὑπὲρ εὐπαι- 

δίας δήπου καὶ τοῦ τὰ ἔκγονα βελτίω τίκτειν ὑπὸ 
- - - 3 

τοῦ ἐῤῥῶσϑαι τὸ σῶμα᾽ ἀφικομένη γὰρ ἐς ἀνδρὸς 
Ἂ 3 δας - 

ὑδροφορεῖν οὐκ ὀχνήσει, οὐδὲ ἀλεῖν διὰ τὸ ἠσκῆ- 
σϑαι ἐκ νέας. εἰ δὲ καὶ νέῳ καὶ συγγυμναξομένῳ 
συξυγείη, βελτίω τὰ ἔκγονα ἀποδώσει καὶ γὰρ εὐμήκη 

ΩΣ ᾿ . 7) ςς 42..25.:Ὄ ἡ ς 7 
καὶ ἰσχυρὰ καὶ ἄνοσα.““ καὶ ἐγένετο ἡ “ακεδαίμων 
τοσαύτη κατὰ πόλεμον, ἐπειδὴ τὰ γαμικὰ αὐτοῖς ὧδε 
ἔπραττεν. 

2 λ ᾿ 3 - 3 ’, , 

Επειδὴ τοίνυν ἔκ γονῆς ἀνθρώπου προσήκει 
3» ᾿ ς ᾿ πεῖστῳ ᾿ Ξ ν 2 ἄρχεσϑαι, ἴτω ὁ γυμναστὴς ἐπὶ τὸν παῖδα τὸν ἀϑλη- 
τήν, ἐκ γονέων αὐτὸν ὁρῶν πρῶτον. εἰ νέοι ξυνηρ- 
μόσϑησαν καὶ γενναῖοι καὶ ἄνοσοι νόσων. ὁπόσαι ἐς 

» 9 - Ξ 

νεῦρα ἀπερείδονται καὶ ὀφϑαλμῶν ἕδρας, καὶ ἐς ὦτα 
ἐχφοιτῶσιν ἢ σπλάγχνα, ταυτὶ γὰρ τὰ νοσήματα καὶ 

- Ἐπ ΄ ᾿ 

ξυνυποικουρεῖ πῶς τῇ φύσει, καὶ παιδία μὲν ὄντα 
3 » ς ’ 2 , "" Χ ἀφανῶς ὑποδέδυκε. (ἐχρήγνυται δὲ) μεταβολὴν 

σχόντος τοῦ αἵματος ἐν ταῖς τῆς ἡλικίας τροπαῖς. 

νέων δέ γε γονή, ἣν ἄμφω καὶ γενναῖοι ξυνέλθϑωσιν. 
ἢ ΄ ΄ Το ΜΉ ας ΓΚ ΤῸ - ᾿ τ 
ἰσχύν τε ξυμβάλλεται καὶ δώμην ἀϑλητῇ καὶ αἷμα 

ἀκήρατον καὶ ὀστῶν χράτος καὶ χυμοὺς ἀκραιφνεῖς 
καὶ ἴσον μέγεϑος, ἔτι δ᾽ ἂν φαίην, ὅτι καὶ ὥραν 

, 3 , Ἀ ᾿ -- Ἀ 3 

φέρουσιν. ἀγνοείσϑων δὲ μὴ παρόντες τῷ παιδὶ ἐς 
τὴν κρίσιν. εἰ ὑγιῶς βασανιοῦμεν τὴν σποράν" ἐς 

» ι ᾽ Φ ς , 3 . 3 ι 
ξεύηϑες γὰρ ἐχπεσεῖται ὁ λόγος. δὐ τὸν ἀϑλητὴν 

ἐφεστηκότα ἤδη τῷ σταδίῳ καὶ τοῦ κοτίνου τε καὶ 
τῆς δάφνης γλιχόμενον ἐς τὸν πατέρα ἀναβαλλοί- 
ὠξϑα καὶ τὴν μητέρα. τάχα που καὶ τεϑνεῶτας ἐπὶ 
νηπίῳ. δεῖ δὲ τὴν κυρίαν (βαδίζειν). καϑ᾿ ἣν ἐς 
γυμνὸν τὸν ἀϑλητὴν βλέψαντες οὐδὲ τὰ τῶν προ- 

΄ ΄ -- ν» Ἀ 

γονῶν ἡγνοηκέναι δόξομεν. ὅπη αὐτῷ ἔχει. χαλεπὸν 
18 

οι 

10 

25 
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ἣ Α 3 « Ἁ 3 ’ »ο»" 3 Ν 

μὲν τὸ ἕνϑυμημα καὶ οὐ πᾶνυ τι ῥᾳδιον, οὐ μὴν 
’ -" - 

πρόσω γε τῆς τέχνης. παραδίδωμι οὖν αὐτὸ ἐς 
γνῶσιν. 

Ὄ ς 3 Ἀ »" 
5.29 Ἢ μὲν οὖν γενναία σπορὰ καὶ νεᾶνις ὁποίους 

ἜΒΟ, ΄ ς ᾿ 5 "» ΄ Ζ' 
Βάνησει δεδηλῶκα. ἡ δὲ ἐκ τῶν προηκόντων ὡὧδὲ 

2 ρτ- ᾿ Α ΄ ᾿ , ΄, 
ἐλεγκτεα᾽ λεπτὸν μὲν τούτοις τὸ δέρμα. κυαϑοωδεις 

.«. ς -Ὃὗ΄ῬΣΆΒ δὲ αἱ κλεῖδες, ὑπανεστηκυῖαι δὲ αἷ φλέβες, καϑάπερ 
τοῖς πεπονηκόσι. καὶ ἰσχίον τούτοις ἄναιμον καὶ τὰ 
μυώδη ἀσϑενῆ. γυμναζομένων δὲ πλείους ἔλεγχοι" : Ξ 

τὸ καὶ γὰρ νωϑροὶ καὶ ὠμοὶ τὸ αἷμα ὑπὸ ψυχρότητος 
καὶ οἱ ἱδρῶτες ἐπιπολάξζοντες μᾶλλον ἢ τῶν κυρτῶν 

Α 3 " -»" 

τε καὶ κοίλων ἀνίσχοντες, καὶ οὐδὲ ἐπανϑοῦσιν 
οὗτοι τοῖς πόνοις. εἰ μὴ ἀπαντλοῖμεν τοὺς ἵδρῶτας. 

Υ 2 φΧ :] , 5 δ ΄ 2 κ 2 » τινὲς οὐδὲ ἐπιτήδειοι ἐς ῥδαστώνην, ἀλλὰ ἀνοχῶν 
15 δέονται, ἀναλίσκονται δὲ καὶ πόνοις ὑπὲρ τὰ πονὴη- 

ϑέντα. ἐγὼ δὲ τούτους πάντων ἀπαξιῶ τῶν ἐν 
ἀγωνίᾳ ---- τοῦτο γὰρ ἐς ἄνδρα οὐ βεβαιοῖ --- παγ- 
κρατίου δὲ καὶ πυγμῆς μάλιστα, εὐάλωτοι γὰρ πλη- 
γαῖς τε καὶ τραύμασιν οἵ μηδὲ τὸ δέρμα ἐῤῥωμένοι. 

οὐγυμναστέοι δὲ ὅμως, μᾶλλον δὲ κολακευτέοι τῷ 
γυμνάζοντι, ἐπειδὴ δέονται τούτου καὶ πονοῦντες καὶ 
γυμναξόμενοι. εἰ δὲ κατὰ τὸν ἕτερον. τῶν τοιούτων 

8. ἡ σπορὰ παφηβηκυῖα φαίνεται. τὰ μὲν ἐλαττώματα 
ἔσται ὅμοια. ἧττον δὲ ἐπίδηλα. τὰς δὲ νοσώδεις τῶν 

95 ἕξεων ἐξελέγξει τὸ αἷμα. ϑολερὸν γάρ που ἀνάγκη 
ΟΝ , ᾿ , ΣΑΣ - - 

αὐτὸ φαίνεσθαι καὶ βεβυϑιόμένον ὑπὸ τῆς χολῆς. 
» : : ς τὸ δὲ τοιοῦτον αἷμα κἂν ἔμπνουν ποτὲ ὑπὸ γυμνα- 

στοῦ γίγνηται, μεϑέίσταται αὖ καὶ ϑολοῦται. χαλεπὰ 
0. γὰρ συμβαίνει τὰ μὴ εὖ φύντα. δηλοῖ τέ τι καὶ 

80 προπαλὴς φάρυγξ καὶ ὥμων πτέρυγες καὶ αὐχὴν 
2 ι ΕΣ ε ͵ 2. τὶ η 
ἀνεστηκῶς καὶ ἄγαν υπολισϑάνων καϑ' ὁ ξυμβαλ- 

λουσιν αἱ κλεῖδες. καὶ μὴν καὶ αἵ ξυγκεκλῃμένοι τὰ 
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πλευρὰ καὶ (οἵ ἀναπεπταμένοι ὑπὲρ τὸ μέτριον 
πολλὰ τοῦ νοσώδους ἐπισημαίνουσι᾽ τοῖς μὲν γὰρ 
πεπιέσϑαι ἀνάγκη τὰ σπλάγχνα καὶ μὴ εὔρουν τὸ 
πνεῦμα ἐκφέρειν, μηδὲ ἐσφέρειν ἐν τοῖς πόνοις. 
φϑορᾷ τε σιτίων συνεχεὶ ἁλίσκεσϑαι. τοῖς δὲ βαρέα 

τε εἶναι τὰ σπλάγχνα καὶ ἀπηρτημένα. ὥστε καὶ 
ἀμβλὺ τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν (εἶναι) πνεῦμα καὶ ὁρμῇ ὕπτιον, 
καὶ τὰ σιτία ἧττον διαδοϑήσεται τούτοις ἐς γαστέρα 
χωροῦντα μᾶλλον ἢ ἐς τροφὴν τοῦ σώματος. 

Ταυτὶ μὲν περὶ γονῆς τῶν ἀγωνιουμένων. τὸν 
δὲ ἑκάστῳ τῶν ἀγωνισμάτων πρόσφορον ὧδε χρὴ ἐξε- 
τάξειν᾽ ἔστω ὁ μὲν τὰ πέντε ἀγωνιούμενος βαρὺς 
μᾶλλον ἢ οἵ κοῦφοι, καὶ κοῦφος μᾶλλον ἢ οἵ βαρεῖς. 
εὐμήκης εὐπαγὴς ἀνεστηκώς. ἀπέριττος τὰ μυώδη 
(καὶ) μὴ κεκολασμένος. ἐχέτω καὶ τοῖν σκελοῖν μακρῶς 
μᾶλλον ἢ ξυμμέτρως καὶ τῆς ὀσφύος ὑγρῶς τε καὶ 
εὐκόλως διώ τε τὰς περιστροφὰς τοῦ ἀκοντίου ἢ καὶ 
τοῦ δίσκου διώ τε τὸ ἅλμα ἀλυπότερον γὰρ πηδήσει 
καὶ ῥήξει οὐδὲν τοῦ σώματος. ἣν ὑποκαϑεὶς τὸ ἰσχίον 
ἐγχατερείσῃ τῇ βάσει. καὶ μακρόχειρα χρὴ εἶναι αὐτὸν 
καὶ εὐμήκη τοὺς δακτύλους. δισκεύσει γὰρ πολλῷ 
ἄμεινον. ἣν διὰ μέγεϑος τῶν δακτύλων ἐκ κοιλοτέρας 
τῆς χειρὸς ἀναπέμπηται ἡ ἴτυς τοῦ δίσκου, καὶ εὐκο- 
λώτερον. κινήσει τὸ ἀκόντιον, ἣν τοῦ μεσαγκύλου 
ἄνω ψαύωσιν οἵ δάκτυλοι μὴ σμικροὶ ὄντες. 

Ὁ δὲ ἄριστα δολιχοδρομήσων τοὺς μὲν ὥμους 
καὶ τὸν αὐχένα κεκρατύνϑω παραπλησίως πεντάϑλω. 
σκελῶν δὲ λεπτῶς ἐχέτω καὶ κούφως. ὥσπερ οἵ τοῦ 
σταδίου δρομεῖς ἢ ἢ ἢ ἐχεῖνοι μὲν γὰρ σχέλη χερσὶ 
κινοῦσιν ἐς τὸν ὀξὺν δρόμον, οἷον πτερούμενοι ὑπὸ 
τῶν χειρῶν, δολιχοδρόμοι δὲ τουτὶ μὲν περὶ τέρμα 
πράττουσι, τὸν (δὲ) ἄλλον χρόνον σχεδὸν οἷον δια- 
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βαίνουσιν, ἀνέχοντες ἐν προβολῇ τὰς χεῖρας. ὅϑεν 
ἐῤῥδωμενεστέρων τῶν ὥμων δέονται. 

38 Ὁπλίτην δὲ καὶ σταδίου ἀγωνιστὴν καὶ διαύλου 
διακρίνει μὲν οὐδεὶς ἔτι ἐκ (τῶν) χρόνων, οὖς Δεω- 

ὅδ νίδας ὁ Ῥόδιος ἐπ᾿ Ὀλυμπιάδας τέτταρας ἐνίκα τὴν 
τριττὺν ταύτην. διακριτέοι δὲ ὅμως οἵ τε καϑ᾽ ὃν 
ἀγωνιζόμενοι ταῦτα καὶ οἱ ὁμοῦ πάντα. τὸν μὲν 
δὴ ὁπλιτεύοντα πλευρά τε εὐμήκη παραπεμπέτω 
(καὶ) ὦμος εὐτραφὴς καὶ σιμὴ ἐπιγουνίς, ἵν᾽ εὖ 

10 φοροῖτο ἡ ἀσπὶς ἀνεχόντων αὐτὴν τούτων᾽ σταδιο- 
δοόμοι δέ, τὸ κουφότατον τῶν ἐν ἀγωνίᾳ, κράτιστοι 

4 ΄ ΄ μὲν καὶ οὗ ξύμμετροι, βελτίους δὲ τούτων οἵ μὴ 
ὑπερμήκεις, ἀλλὰ μικρὸν τῶν ξυμμέτρων εὐμηκέστε-- 

ρον, τὸ γὰρ ὑπερβάλλον μῆκος ἁμαρτάνει τοῦ 
1 βεβαίου. καϑάπερ τῶν φυτῶν τὰ ὑπερανεστηκότα. 
συγκείσϑων δὲ εὐπαγεῖς. ἀρχὴ γὰρ τοῦ εὖ δραμεῖν 
τὸ εὖ στῆναι. ἁρμονία δὲ αὐτῶν ἥδε᾽ τὰ σκέλη 
ἰσόῤῥοπα εἶναι τοῖς ὥμοις. τὸν ϑώρακα εἶναι μείω 
συμμέτρου καὶ εὔσπλαγχνον, ἐλαφρὰν ἐπιγουνίέδα, 

0 χνήμην ὀρϑήν. χεῖρας ὑπὲρ τὸν λόγον, ἔστω δὲ 
αὐτοῖς καὶ τὸ μυῶδες σύμμετρον, οὗ γὰρ περιττοὶ 
ὡὔες δεσμοὶ τοῦ τάχους. διαύλου δὲ ἀγωνισταὶ 
κατεσκευάσϑων ἑῤῥωμενέστεροι μὲν ἢ οἵ τοῦ σταδίου, 
κουφότεροι δὲ τῶν ὁπλιτευόντων. οἵ δὲ τῶν τριῶν 

8ὅ ἀγωνισταὶ δρόμων ἀφιστένδην συντετάχϑων, συγκεί- 
μένοι, ἐκ πλεονεκτημάτων, ὧν οὕτοι κατὰ ἕνα. τουτὶ 
δὲ μὴ τῶν ἀπόρων ἡγείσϑω τις. δρομεῖς γὰρ καὶ ἐφ᾽ 
ἡμῶν τοιοῦτοι ἐγένοντο. 

Ὁ δὲ πυκτεύων μακρύχειρ ἔστω καὶ εὔπηχυς 
80 καὶ τὸν βραχίονα μὴ ἄνω σφριγῶν καὶ τοὺς ὥμους 

[καὶ] εὔλοφος καὶ ὑψαύχην. καρποὶ δὲ πήχεων οἱ μὲν 
παχεῖς βαρύτεροι ἐς τὸ πλήττειν, οἵ δὲ ἧττον παχεῖς 
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ὑγροί τέ εἰσι καὶ σὺν ῥαστώνῃ παίοντες. ἐρειδέτω 
΄ ε » 

δὲ αὐτὸν καὶ ἰσχίον εὐπαγές. ἡ γὰρ προβολὴ τῶν 
"» , Ἁ - } , 

χειρῶν ἀποκρεμάννυσι τὸ σῶμα. εἰ μὴ ἐπὶ βεβαίου 
3 -- -" ,᾿ 7 7 

ὀχοῖτο τοῦ ἰσχίου. παχυκνήμους δὲ οὔτ᾽ ἄλλου [μὲν] 
οὐδενὸς τῶν ἐν ἀγωνίᾳ ἀξιῶ. πυγμῆς δὲ ἥκιστα" 
καὶ γὰρ δὴ καὶ προσβῆναι ταῖς τῶν ἀντιπάλων χνή- 
μαις ἀργοὶ καὶ εὐάλωτοι τῷ προσιόντι. ἐχέτω δὴ 
χνήμην μὲν ὀρϑὴν [καὶ] ξυμμέτρως (τῶν) μηρῶν 
ἀπηλλαγμένων (τε) καὶ ἀφεστηκότων. ὁρμητικώτερον 

᾿ , - » -- κι Ἁ ,, 

γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ πυκτεύοντος. ἣν μὴ ξυμβαίνωσιν 
’, , ε οὗ μηροί. γαστὴρ δὲ ἀρίστη μὲν ἡ ὑπεσταλμένη, 

κοῦφοι γὰρ δὴ οἱ τοιοίδε καὶ τὸ πνεῦμα ἀγαϑοί. 
ἔστι δὲ ὅμως τι καὶ παρὰ τῆς γαστρὸς ὄφελος τῷ 
πυκχτεύοντι, τὰς γὰρ τοῦ προσώπου πληγὰς ἡ τοιάδε 
γαστὴρ ἐρύκει προεμβάλλουσα τῇ φορᾷ τοῦ πλήτ- 
τοντος. 

»: ΡῚ Ἁ Ἀ ,͵ ς Ἁ " 

Ιωῶμὲν ἐπὶ τους παλαίσοντας.. ὁ παλαιστῆς 0 

κατὰ λόγον εὐμήκης μὲν ἔστω μᾶλλον ἢ ξύμμετρος. 
ἡρμόσϑω δὲ ὥσπερ οἵ ξύμμετροι. μήτε ὑψαύχην 
μήτε ὥμοις τὸν αὐχένα ἐπεξευγμένος. τουτὶ γὰρ δὴ 

κ ’ ᾿ς Ἀ ’ . 

προσφυὲς μέν, παραπλήσιον δὲ κεκολασμένῳ μάλλον 
- - ς ΄ 

ἢ γεγυμνασμένῳ τῷ γε ξυνιέντι καὶ τῶν Ἡρακλείων 
Ε] ΄ ΓΙ δον] κ , ἀφ, ω ᾿ ΄ 

ἀγαλμάτων, ὅσῳ ηδίω καὶ ϑεοειδέστερα τὰ ἐλευϑέρια 

τε καὶ μὴ ξυντράχηλα. ἀλλ᾽ ἔστω αὐχὴν μὲν ἀνε- 
στηκώς., ὥσπερ ἐν ἵππῳ καλῷ καὶ ἑαυτοῦ ξυνιέντι, 

Α δ » δ , ς ΄ - - 
καϑήκουσα δὲ ἐς κλεῖν ἑκατέραν ἡ βάσις τῆς δειρῆς. 

συναγωγοὶ δὲ ἐπωμίδες [κεφαλαὶ ὥμων] καὶ ἀνε- 
" ’ ’ , "» ΄ " 

στηκυῖαι μέγεϑος τε ξυμβάλλονται τῷ παλαίσοντι καὶ 

γενναιότητα εἴδους καὶ ἰσχὺν καὶ τὸ παλαίειν ἄμει-- 
" Ξ5 τ δ τς ἣ 

νον οἷ γὰρ τοιοίδε ὦμοι καὶ καμπτομένου τοῦ αὐχένος 
καὶ στρεβλουμένου ὑπὸ τῆς πάλης ἀγαϑοὶ φύλακες 
προσερείδοντες τὴν κεφαλὴν ἐκ τῶν βραχιόνων. 

οι 
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βραχίων εὔσημος (πλεονέκτημα) πάλης" βραχίονα δὲ 
καλῶ εὔσημον τὸν τοιόνδε, (οὗ) εὐρεῖαι φλέβες ἄρχου- 
σαι μὲν ἐξ αὐχένος καὶ δειρῆς μία ἑκατέρωϑεν ἐπιβᾶσα 
τοῦ ὥμου,. κατιοῦσαι δὲ ἐπὶ τὼ χεῖρε βραχίοσι τε 
καὶ ὠλέναις ἐμπρέπουσαι. οἷς μὲν δὴ ἐπιπόλαιοί τ᾽ 
εἰσὶ καὶ τοῦ μετρίου ἐπιφανέστεραι, οὔτ᾽ ἰσχὺν παρ᾽ 
αὐτῶν ἄρνυνται ἀηδεῖς τ᾽ ἰδεῖν αἵδε φλέβες, ὥσπερ 
οἵ κιρσοί, οἷς δὲ ἂν βαϑεῖαι τύχωσι καὶ ὑποκυμαίνου- 
σαι. ἐχκϑερμαίνουσι τούτοις τὸ εὔδιον τῶν χειρῶν 
αἷμα καὶ τὸν βραχίονα προηκόντων μὲν ὑπονεάζξειν, 
νεαξόντων δὲ ποιοῦσιν ὁρμητήν τε φαίνεσθαι καὶ 
ἐν ἐπαγγελίᾳ πάλης. στέρνα δὲ ἀμείνω τὰ προέχοντά 
τε καὶ ἐκχκείμενα, τὰ γὰρ σπλάγχνα αὐτοῖς ὥσπερ 
ἐν οἰκίσκῳ στερεῷ τε καὶ εὐσχήμονι ἵδρυται γενναῖα 
ἰσχυρὰ ἄνοσα ϑυμοειδῆ ξὺν καιρῷ. [καὶ] χαρίεντα 
δὲ τῶν στέρνων καὶ τὰ μετρίως μὲν ἐκχκείμενα, 
περιεσχληχότα δὲ σὺν γραμμαῖς, ἰσχυρά τε γὰρ 
ταῦτα καὶ εὔφορα καὶ παλαῖσαι μὲν (τῶν προεχόν.. 
των) ἥττονα. παλαιστικώτερα δὲ τῶν ἄλλων. μικρὰ 
δὲ στέρνα καὶ ἐσέχοντα (οἷς ἂν τύχῃ), οὔτε ἀποδύειν 
ἀξιῶ. οὔτε γυμνάξειν, καὶ γὰρ κακοστόμαχοι ἀλέ- 
σκονται καὶ οὐκ εὔσπλαγχνοι καὶ τὸ πνεῦμα στενοί. 
γαστὴρ δὲ ὑπεστάλθϑω μὲν πρὸς τὸ ἦτρον, οὐ γὰρ 
χρηστὸν ἄχϑος ἡ γαστὴρ τῷ παλαίοντι., ἐποχείσϑω 
δὲ μὴ κενοῖς τοῖς βουβῶσιν, ἀλλ᾽ ἔστω τι κἀκείνων 

εὐτραφές οἵ γὰρ τοιοίδε βουβῶνες ξυνδῆσαί τε ἵκα- 

νοὶ πᾶν ὅπερ (ἂν) ἡ πάλη παραδιδῷ. καὶ ξυνδεϑέν- 
τες ἀνιάσουσι μᾶλλον ἢ ἀνιάσονται. νῶτα δὲ χα- 
οίεντα μὲν ὀρϑά. γυμναστικώτερα δὲ τὰ ὑπόγυρα, 
ἐπειδὴ καὶ προσφυέστερα τῷ τῆς πλάτης ὀχήματι 
γυρῷ τε ὄντι καὶ προνεύοντι. κρινέτω δὲ αὐτὰ μὴ 
κοίλη ῥάχις. ἐπιλείψει γὰρ μυελὸν τοῦτον καὶ οἵ 
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σπόνδυλοι ἐκεῖ κάμπτοιντ᾽ ἂν καὶ προσαναγκάξοιντο 
ὑπὸ τῶν παλαισμάτων καὶ ὀλισϑῆσαί τί ποτε ἐς τὸ 
ἔσω. ἀλλ᾽ ὑπονοείσϑω τάδε μᾶλλον ἢ ἔστω. τὸ δὲ 
ἰσχίον οἷον ἄξονα ἐμβεβλημένον τοῖβ ἄνω τε καὶ 

κάτω μέλεσιν ὑγρόν τε εἶναι χρὴ καὶ εὔστροφον καὶ 
ἐπιστρεφές. τουτὶ δὲ ἐργάζεται μῆκος τε αὐτοῦ καί, 
νὴ 44, εὐσαρκία περιττοτέρα τοῦ λόγου. τὰ δὲ 
ὑπὸ τῷ ἰσχίῳ μήτε ὑπόλισπα ἔστω. μήτ᾽ αὖ περιττά, 
τὸ μὲν γὰρ ἀσϑενές. τὸ δὲ ἀγύμναστον, ἀλλ᾽ ἐκκεί- 
σϑω σφοδρῶς τὲ καὶ προσφυῶς τῷ παλαίσοντι. 
πλευρὰ δὲ εὐκαμπὴς καὶ προσεγείρουσα τὸ στέρνον 
ἱκανοὺς ποιεῖ παλαίειν τὲ καὶ παλαίεσϑαι. καὶ γὰρ 
ὑποκείμενοι τοῖς ἀντιπάλοις δυσάλωτοι οἵ τοιοίδε 

καὶ οὐκ εὔφοροι ὑποκειμένοις. γλουτοὶ δὲ οἱ μὲν 
στενοὶ ἀσϑενεῖς, οἱ δὲ εὐρύτεροι ἀργοί, οὗ δ᾽ εὐάγω- 
γοι ἵχανοὶ ἐς πᾶντα. μηρὸς δὲ εὐπαγὴς καὶ ἐς τὸ 

ἕξω ἐπεστραμμένος ξὺν ὥρᾳ ἔῤῥδωται καὶ ἀνέχει. εὖ 
πάντα. καὶ μᾶλλον. εἰ μηδαμοῖ ἐκκλίνουσα ἡ κνήμη 

φέροιτο, ἀλλ᾽ ὀρϑὸς ὁ μηρὸς ἐποχοῖτο τῇ ἐπιγουνίδι. 
σκέλη δὲ μὴ ὀρϑὰ (ἐκ) τῶν σφυρῶν, ἀλλὰ λοξά τε 
καὶ ἐς τὸ ἔσω διανενευκότα σφάλλει τὸ σῶμα, καϑά- 
πὲρ τοὺς ἐδραίους τῶν κιόνων μὴ ὀρϑαὶ οὖσαι 
βάσεις. 

Τοιόσδὲ μὲν ὁ παλαιστής. καὶ παγκρατιάσει γε 
ὁ τοιοῦτος τὸ κάτω παγκράτιον ἀκροχειριεῖταί τε οὐχ 
ἧττον. τελεώτεροι δὲ τῶν παγκχρατιαστῶν οἵ ξυγκεί- 
μένοι παλαιστικώτερον (μὲν) ἢ οἱ πύκται. πυκτικώ- 
τερον δὲ ἢ οἱ παλαίσοντες. γενναῖοι τῶν ἀϑλητῶν 
καὶ οὗ ἐν μικρῷ μεγάλοι᾽ τούτους δὲ ἡγώμεϑα τοὺς 
ὑποδεεστέρους μὲν τὸ μέγεϑος ἢ οἱ τετράγωνοι τε 
καὶ σύμμετροι, τὸ δὲ σῶμα διηρϑρωμένους μεγα- 
λοειδῶς τε χαὶ ὑπερφυεστέρως τοῦ μήκους. καὶ 
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μᾶλλον, ἣν μὴ κατεσκληκέναι δοκῶσιν, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
εὐσάρκου τι ὑποφαίνωσι. κηρύττει δὲ αὐτοὺς πάλη 
μᾶλλον. εὔστροφοί τε γὰρ καὶ πολύτροποι καὶ σφοδροὶ 
καὶ κοὔφοι καὶ ταχεῖς καὶ ὁμότονοι, καὶ πολλὰ τῶν 
ἀπόρων τε καὶ δυσπαλαίστων διαφεύγουσιν ἐπιστηρι- 
ξόμενοι τῇ κεφαλῇ, καϑάπερ βάσει, παγκρατίου δὲ 
καὶ πυγμῆς οὐκ ἀγαϑοὶ προστάται, τῷ τεπλήττοντιὑπο- 
κείμενοι καὶ γελοίως ἀπὸ τῆς γῆς ἑαυτοὺς ἐπαίροντες, 

ὁπότε αὐτοὶ πλήττοιεν. παράδειγμα δὲ ποιώμεϑα τῶν 
ἐν μικρῷ μεγάλων τὰς εἰκόνας τοῦ παλαιστοῦ Μά- 
ρῶνος, ὃν Κιλικία ποτὲ ἤνεγκε. παραιτητέον δὲ τού- 
τῶν καὶ τοὺς μακροϑώρακας᾽ διαφυγεῖν μὲν γὰρ 
πάλης (τὰ δυσφύλακτα) ἱκανοὶ καὶ οἵδε. καταπα- 
λαῖσαι δὲ ἀχρεῖοι διὰ τὸ ἐπικαϑῆσϑαι τοῖς σκέλεσι. 

“εοντώδεις δὲ καὶ ἀετώδεις καὶ σχιζίαι (καὶ 
ἱμαντώδεις) καὶ οὖς ἐπονομάξουσιν ἄρκτους; τοιάδε 
ἀϑλητῶν εἴδη" οἱ λεοντώδεις εὔστερνοι μὲν καὶ 
εὔχειρες, ὑποδεέστεροι δὲ κατόπιν, οἵ ἀετώδεις δὲ τὸ 
μὲν σχῆμα ὅμοιοι τούτοις, διάκενοι δὲ τοὺς βουβῶ- 
νας, ὥσπερ τῶν ἀετῶν οἵ ὀρϑούμενοι. ἄμφω δὲ 
τολμητάς τε ἀποφαίνουσι καὶ σφοδροὺς καὶ ἀϑρόους, 
ἀϑυμοτέρους γε μὴν τὰς διαμαρτίας, καὶ οὐ χρὴ 
ϑαυμάξειν ἐνθυμουμένους τὰ λεόντων τε καὶ ἀετῶν 
ἤϑη. οἱ σχιξίαι δὲ καὶ ἱμαντώδεις εὐμήκεις μὲν ἄμφω 
καὶ μακροὶ τὰ σκέλη καὶ ὑπέρχειρες, διενηνόχασι δὲ 
ἀλλήλων μικρά τε καὶ μείξω᾽ οἵ μὲν γὰρ στρυφνοί 
τε [κατα] φαίνονται καὶ εὔγραμμοι καὶ πολυσχιδεῖς, 
ὅϑεν, οἶμαι, καὶ ἣ ἐπωνυμία αὐτοῖς ἥκει; οἵ δὲ 
μανοί τέ εἰσι καὶ ἀνειμένοι μᾶλλον, καὶ ὑγροὶ ἅμα ἐν 

ταῖς περιστροφαῖς κατὰ ταὐτὰ τοῖς μάσϑλησιν. εἰσὶ 
δὲ αὐτῶν οἱ μὲν ἰταμώτεροι τὰς συμπλοκάς, οἵ δὲ 
ἱμαντώδεις συνεκτικωτεροί τε καὶ εἴροντες. καρτερι- 
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κῶν δὲ ἀϑλητῶν εἴδη χολικοὶ μυώδεις κοῖλοι τὴν 
γαστέρα ἀνεσκιρτηκότες τὴν ὄψιν᾽ ἀλλὰ καὶ ἀετῷ 
μὲν ἐοίκασιν οἵ δρομικοί τε καὶ μεγαλόστερνοι, 
λέοντι δὲ οὗ φλεγματώδεις. οἵ γὰρ ἐπίχολοι ἀφανεῖς. 
οἷον [καὶ] διὰ τὸ ἕτοιμον τῆς φύσεως καὶ μανικῶς 
παραλλάξαι. οἵ δὲ ταῖς ἄρκτοις ὁμοιούμενοι στρογ- 
γύλοι τέ εἰσι καὶ ὑγροὶ καὶ εὔσαρκοι καὶ ἧττον διηρ- 
ϑρωμένοι καὶ περιεχεῖς μᾶλλον ἢ ὀρϑοί. δυσπάλαι- 
στοί τὲ καὶ διολισϑάνοντες, χαρτερῶς δὲ εἴροντες. 
καὶ σπαράξει δὲ τούτους τὸ πνεῦμα, καϑάπερ ταῖς 
ἄρκτοις ἐν τοῖς δρόμοις. οἵ δὲ ἰσόχειρες. οὗς περι- 
δεξίους ὀνομάξουσι. σπάνιον εὕρημα φύσεως ὄντες 
τήν τε ἰσχὺν ἄρρηκτοι καὶ δυσφύλακτοι καὶ ἀκμῆ- 
τες. τουτὶ γὰρ αὐτοῖς δίδωσι τὸ ἰσοδέξιον αὐτοῦ τοῦ 

σώματος πλέον ἰσχύον τῶν ἀρτίων. τουτὶ δὲ ὁπόϑεν 
(οἶδα) λέγω" Μῦς ὁ Αἰγύπτιος, (ὡς) ἐ ἐγὼ τῶν πρεσβυ- 
τέρων ἤκουον, μειράκιον μὲν ἣν οὐ μέγα, ἐπάλαιε δὲ 
πρόσω τέχνης" τούτῳ νοσήσαντι ὑπέβη μὲν τὼ δεξιά, 
ἐπέδωκε δὲ τὰ ἀριστερά. τοῦ δὲ ἀϑλεῖν ἀπεγνωκότι 
ὄναρ ἐγένετο ϑαῤῥεῖν τὴν νόσον. ἰσχύσειν γὰρ πλέον 
τοῖς πεπηρωμένοις ἢ τοῖς ἀκεραίοις τε καὶ ἀτρώτοις. 
καὶ ἀληϑὴς ἡ ὄψις" τὰ γὰρ δυσφύλακτα τῶν παλαι- 
σμάτων τοῖς βεβλαμμένοις τῶν μερῶν διαπλέκων 

χαλεπὸς ἦν τοῖς ἀντιπάλοις καὶ ὥνητο τῆς νόσου 
τὸ τοῖς διεφρϑορόσιν ἐῤῥῶσθϑαι. τοῦτο ϑαυμάσιον 
μέν, εἰρήσϑω δὲ μὴ ὡς γιγνόμενον, ἀλλ᾽ ὡς γενό- 
μένον καὶ ϑεοῦ δοκείτω μάλλον ἐνδεικνυμένου τι 
τοῖς ἀνθρώποις μέγα. 

Περὶ μὲν δὴ σώματος ἀναλογίας καὶ εἴτε ὁ τοιόσδε 

βελτίων. εἴτε ὁ τοιόσδε. εἰσί που καὶ [δεκταὶ] ἀντι- 
λογέαι παρὰ τοῖς μὴ ξὺν λόγῳ διεσκεμμένοις ταῦτα, 

Η ᾿ ξ΄ ς ΄ ΡΥ , 3 ΄ ’ 
περὶ δὲ πκρασεῶν. οποσαι εἰσιν. οὐτὲ ἀντειθήται 
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πῶ. οὔτε ἀντιλεχϑείη ἂν τὸ μὴ οὐκ ἀρίστην κράσεων 

τὴν ϑερμήν τε καὶ ὑγρὰν εἶναι, ξύγκειται γὰρ ὥσπερ 
τὰ πολυτελῆ τῶν ἀγαλμάτων ἐξ ἀκηράτου τε καὶ 

καϑαρᾶς ὕλης. ἐλεύϑεροι μὲν πηλοῦ τε καὶ ἰλύος καὶ 

χυμῶν περιττῶν. οἷς τὸ τοῦ φλέγματος καὶ τὸ τῆς 
χολῆς ἐπαναπλεῖ νᾶμα, εὐκάματοι δὲ ἃ χρὴ μοχϑεῖν, 

καὶ εὔσιτοι καὶ νοσοῦντες μὲν ὀλιγάκις, ταχὺ δὲ ἐκ 
τῶν νόσων ἀναφέροντες. εὐαγωγοί τε καὶ εὐήνιοι 
γυμνάσαι ποικίλως δι᾿ εὐμοιρίαν κράσεως [ἀρίστης.] 
οἱ δὲ ἐπίχολοι τῶν ἀϑλητῶν ϑερμοὶ μέν, ξηροὶ δὲ 
τὴν κρᾶσιν καὶ ἄκαρποι τοῖς γυμναξουσι, καϑάπερ 
τοῖς σπείρουσιν αἷ ϑερμαὶ ψάμμοι. ἔῤῥωνται δὲ ὃ ὅμῶε 
τῷ ἑτοίμῳ τῆς γνώμης, περίεστι γὰρ αὐτοῖς τούτου. ἢ 
τὸ ξυγκέρνασϑαι τὴν κατὰ τὸ σῶμα ϑερμὴν ἕξιν ὑπὸ 
ψυχρότητος. γυμναστέοι τε οὗτοι συντόνως μυωπιξό- 
μενοι, οὗ δὲ ἐπέχολοι βάδην καὶ διαπνέοντες. τοῖς μὲν 

γὰρ δεῖ κέντρου, τοῖς δὲ ἡνίας. χρὴ δὲ τοὺς μὲν ξυνά- 
γειν τῇ κόνει. τοὺς δὲ τῷ ἐλαίῳ ἐπαιονεῖν. 

Ταῦτα εἰρήσϑω μοι περὶ κράσεως ἐκ τῆς νῦν 
γυμναστικῆς. ὡς ἡ ἀρχαία γε οὐδὲ ἐγίγνωσκε κρᾶ- 
σιν, ἀλλὰ μόνην τὴν ἰσχὺν ἐγύμναζεν. ἐγυμνάξοντο 
δὲ οἱ παλαιοὶ οἵ μὲν ἄχϑη φέροντες οὐκ εὔφορα, οἵ 
δὲ ὑπὲρ τάχους ἁμιλλώμενοι πρὸς ἵππους καὶ πτῶ- 
κας, οἱ δὲ ὀρϑοῦντές τε καὶ κάμπτοντες σίδηρον 
ἐληλαμένον ἐς παχύ, οἱ δὲ βουσὶ σνυνεξευγμένοι καρ- 
τεροῖς τε καὶ ἁμαξεῦσιν. οἵ δὲ ταύρους ἀπαυχενέ- 
ζοντες. οὗ δὲ αὐτοὺς λέοντας. ταῦτα δὲ δὴ Πολυμή- 
στορὲες καὶ Γλαῦκοι καὶ ᾿Ζμησιναῖ καὶ Πουλυδάμας 
ὁ Σκοτουσσαῖος. Τίσανδρον δὲ τὸν ἐκ τῆς Νάξου 

πύκτην περὶ τὰ ἀκρωτήρια τῆς νήσον νέοντα παρέ- 
πεμπον αἱ χεῖρες ἐπὶ πολὺ τῆς ϑαλάττης [παραπεμ- 
πόμεναι) γυμναξζόμεναί τε καὶ γυμνάξουσαι. ποταμοί 



τ ρημρῆρνῆς οὐ τ κοο 
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τε αὐτοὺς ἔλουον καὶ πηγαὶ καὶ χαμευνίαν ἐπήσκουν, 
οἵ μὲν ἐπὶ βυρσῶν ἐκταϑέντες. οἱ δὲ εὐνὰς ἀμήσαν- 
τες ἐκ λειμώνων. σιτέα δὲ αὐτοῖς αἵ τε μᾶξαι καὶ τῶν 
ἄρτων οἱ ἄπεπτοι καὶ μὴ ξυμῖται καὶ τῶν κρεῶν τὰ 
βόειά τε καὶ ταύρεια καὶ τράγεια τούτους ἔβοσκε καὶ 
δόρκοι, κότινοι τε καὶ φυλίαι ἔχριον αὐτοὺς λίπα. 

ὅϑεν ἄνοσοί τε ἤσκουν καὶ ὀψὲ ἐγήρασκον. ἠγωνίέ- 
΄ ΡῈ ΟῚ 3 Α ΠΑ, ΄ ον , Η 

ζοντὸ τε οὗ μὲν ὀχτὼ Ολυμπιάδας. οἱ δὲ ἐννέα. καὶ 
ς 3 - 

ὁπλιτεύειν ἀγαϑοὶ ἦσαν. ἐμάχοντό τε ὑπὲρ τειχῶν. 
2 φ" 3 - ,ὕ 3 3 3 ,ὔ 3 , 

οὐδὲ ἐκεῖ πίπτοντες. ἀλλ᾽ ἀριστείων τε ἀξιουμενοι 

καὶ τροπαίων. καὶ μελέτην ποιούμενοι πολεμικὰ μὲν 
γυμναστικῶν. γυμναστικὰ δὲ πολεμικῶν ἔργα. 

2 " Χ , - ΓΕ. ΄ ᾿ 2 Εἰπεὶ δὲ μετέβαλε ταῦτα καὶ ἀστράτευτοι μὲν ἐκ 
μαχομένων. ἀργοὶ δὲ ἐξ ἐνεργῶν. ἀνειμένοι δὲ ἐκ 
κατεσχληκότων ἐγένοντο, Σικελική τε ὀψοφαγία 
ἴσχυσεν, ἐξενευρίσϑη τὰ στάδια, καὶ πολλῷ μᾶλλον, 
"» Ἁ ’ » , - - 

ἐπειδὴ κολακευτική [γε] ἘΡΧΘΈΞΑ θαι τῇ γυμναστικῇ. 
2 Ἀ -" Χ , ΄ ἐχολάκευσε δὲ πρῶτον μὲν ἰατρικὴ παρισταμένη ξύμ- 

3 Ἁ Ἀ , , “Υ “1 ᾿] » 

βουλος. ἀγαϑὴ μὲν τέχνη. μαλακωτέρα δὲ ἡ ἀϑλητῶν 
“4 “ 2 ΄ 2 ’ ᾿ ᾿ ᾿ »" 
ἅπτεσϑαι ἔτι τε ἀργίαν ἐχδιδάσκουσα καὶ τὸν πρὸ τοῦ 
γυμνάξεσθαι χρόνον καϑῆσϑαι σεσαγμένους. οἷον 

Ἁ Ἢ , 2 ’ Α ΄ 

ἄχϑη Διβυκα ἡ Αἰγυπτια. ὀψοποιοὺς τε καὶ μαγεί-- 
᾿ τ ρους ἤδοντας παραφέρουσα. ὑφ᾽ ὧν λίχνοι τε ἀπο- 

τελοῦνται καὶ κοῖλοι τὴν γαστέρα. ἄρτοις τε μηκω- 
΄ 3 - ΄ 

νείοις καὶ ἀπεπτουμένοις ἑστιῶσα. ἰχϑύων παρανο- 
μωτάτης βρώσεως ἐμφοροῦσα. καὶ φυσιολογοῦσα 

κ »" 3 - - , ς 

τοὺς ἰχϑῦς ἀπὸ τῶν τῆς ϑαλάττης δήμων. ὡς πα- 
» Χ 4. Ἅ66.. 4... .Κὶ ς " Χ Γας, - ΄ 

χεῖς μὲν οἵ ἐξ ἰλύων, ἁπαλοὶ δὲ οἱ ἐκ πετρῶν. κρεώδεις 
᾿Σ 

δὲ οἵ πελάγιοι, λεπτούς τε βόσκουσι ϑαλάμαι. τὰ φυ- 
’ ν " , -» -» ᾿ κία δὲ ἐξιτήλους, ἔτι τε τὰ χοίρεια τῶν κρεῶν σὺν τερα- 
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μεστοὶ μὲν αἰγιαλοί, μεσταὶ δὲ ϑῖνες, φυλάττεσϑαι δὲ 
καὶ τὰ ἀγχοῦ ποταμῶν διὰ τὴν καρκίνων βρῶσιν, μό- 
νῶν δὲ ἀναγκοφαγεῖν τῶν ἐκ κρανείας τε καὶ βαλάνου. 

Τὸ δὲ οὕτω τρυφᾶν δριμὺ μὲν καὶ ἐς ἀφροδισίων 
ὃ ὁρμήν, ἦρξε δὲ ἀϑληταῖς καὶ τῆς ὑπὲρ χρημάτων 
παρανομίας καὶ τοῦ πωλεῖν τε καὶ ὠνεῖσϑαι τὰς 
νίκας" οἱ μὲν γὰρ καὶ ἀποδέδονται τὴν ἑαυτῶν εὖ- 
κλειαν. δι᾽ οἶμαι. τὸ πολλῶν δεῖσϑαι, οἵ δὲ ὠνοῦν- 
ται τὸ μὴ ξὺν πόνῳ νικᾷν διὰ τὸ ἁβρῶς διαιτᾶσϑαι. 

1ὸ καὶ ἀργυροῦν μὲν ἢ χρυσοῦν περισπῶντι ἀνάϑημα 
ἢ διαφϑείροντι ὀργὴν οὗ νόμοι ὡς ἐνόχῳ ἱεροσυλίᾳ 
ὄντι (φαίνουσι), στέφος δὲ ᾿Δπόλλωνος ἢ Ποσειδῶ- 

Ψ08; ὑπὲρ οὗ καὶ αὐτοὶ οἱ ϑεοὶ μέγα ἤϑλησαν, ἄδεια 

μὲν ἀποδίδοσθαι. ἄδεια δὲ ὠνεῖσθαι, πλὴν ὅσα 

15 Ἠλείοις ὁ κότινος ἄσυλος μένει κατὰ τὴν ἐκ παλαιοῦ 
δόξαν. οἱ δὲ ἄλλοι τῶν ἀγώνων ἐπηρώϑησαν᾽ ἕν ἐκ 
πολλῶν εἰρήσϑω μοι, ἐν ᾧ πάντα᾽ παῖς ἐνίκα πάλην 
Ἴσϑμια τρισχιλίας ἑνὶ τῶν ἀντιπάλων ὁμολογήσας 
ὑπὲρ τῆς νίκης. ἥκοντες οὖν τῆς ὑστεραίας ἐς τὸ 

’, ς Α 3 ’, Ὶ 7. - Α 3 3 ΄, 

20 γυμνάσιον ὁ μὲν ἀπῇτει τὰ χρήματα, ὁ δὲ οὐκ ὀφεί- 
2 Γι Ν ΔῈ, ς κ 2 «ἡ 

λειν ἔφη. κεκρατηκέναι γὰρ δὴ ἄκοντος. ὡς δὲ οὐδὲν 
ἐπέραινεν, ὅρκῳ ἐπιτρέπουσι καὶ παρελθὼν ἐς τὸ 
τοῦ ᾿Ισϑμίου ἱερὸν ὥμνυε δημοσίᾳ καὶ ταῦτα κατ᾽ 
Ε ᾿ » ς βΨ,,; Ε ᾿ κῷ 3 ΄ 5 
ὀφϑαλμοὺυς τῆς Ελλαδὸος ὁ τὴν νίκην ἀποδόμενος ἡ 

85 μὴν πεπρακέναι τοῦ ϑεοῦ τὸν ἀγῶνα, τρισχιλίας 
γὰρ ὡμολογῆσϑαί οἱ, καὶ ὥμνυε ταῦτα λαμπρᾷ τῇ 

φωνῇ. μὴ δή τι ἀσαφὲς εἴη δείσας. τί μὲν} οὐκ ἂν ἐν 
᾿Ιωνίᾳ, τί δὲ οὐκ ἂν ἐν Ὀλυμπίᾳ γένοιτο ἐπ᾽ αἰσχύ-- 

νῃ (τοιαύτῃ) ἀγῶνος ; ὅσῳ γὰρ ἀληϑεστέρα, εἰ οὐδ᾽ 
80 ἄνευ μαρτύρων, τοσῷδε ἀνιερωτέρα καὶ ἐπιρρητοτέρα. 

οὐκ ἀφίημι τοὺς γυμναστὰς [καὶ ἀϑλητὰς] ἐπὶ τῇ δια- - 
φϑορῷ ταύτῃ, πάρεισι μὲν γὰρ μετὰ χρημάτων ἐπὶ τὸ 

εῷ 
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γυμνάξειν. καὶ δανείξοντες τοῖς ἀδϑληταῖς ἐπὶ τόκοις 
μείζοσιν ἢ ὧν ἔμποροι ϑαλαττεύοντες (δανείξονται). τῆς 
μὲν τῶν ἀϑλητῶν δόξης ἐπιστρέφονται οὐδέν. τοῦ δὲ 
πωλεῖν τε καὶ ὠνεῖσϑαι ξύμβουλοι γίγνονταί σφισιπρο- 
νοοῦντες τοῦ ἑαυτῶν κέρδους. καὶ ταυτὶ μὲν κατὰ κα- 
πηλευόντων εἰρήσϑω μοι: καπηλεύουσι γάρ που τὰς 

τῶν ἀϑλητῶν ἀρετὰς τὸ ἑαυτῶν εὖ τιϑέμενοι. ἁμαρ- 
τάνουσι δὲ κἀκεῖνο παῖδα ἀϑλητὴν ἀποδύσαντες 
γυμνάζουσιν ὡς ἤδη ἄνδρα τήν τε γαστέρα προβα- 
ρύνειν κελεύοντες καὶ βαδίζειν μεταξὺ τοῦ γυμνά- 
ξεσϑαι καὶ ἐρεύγεσϑαι. δι᾿ ὧν ὥσπερ οἱ κακῶς παι- 
δεύοντες ἀφαιροῦνται τὸν παῖδα τὸ νεοτήσιον σκίρ- 
τημα, ἀργίαν γυμνάζοντες καὶ ἀναβολὰς καὶ νωϑροὺς 
εἶναι καὶ ἀτολμοτέρους τῆς αὑτῶν ἀκμῆς. ἄνεσιν 
ἐχρῆν γυμνάζειν. ὡς ἡ παλαίστρα᾽ ἄνεσιν δὲ λέγω 
τήν τὲ ἀπὸ τῶν σκελῶν. ὁπόση ἐκ μαλαττόντων, 
τήν τὲ ἀπὸ τῶν χειρῶν. ὁπόση ἐκ τριβόντων. καὶ 
παραχροτείτω ὁ παῖς. ἐπειδὴ ἀγερωχότερα τὰ τού- 
τῶν γυμνάσια. τὸν Φοίνικα Ἕλικα ἥδε ἡ ἰδέα ἐγύμ-- 

3 3 Α ’ 3 Ἁ ἣν, τα ὕὔ -» 

ναζεν οὐκ ἐν παισὶ μόνον. ἀλλα καὶ ἐς ἀνδρας ἥκοντα, : 

καὶ λόγου ϑαυμασιώτερος ἐγένετο παρὰ πάντας. οὗς 
οἶδα τὴν δᾳστώνην ἐχμελετῶντας ταύτην. 

Προσεχτέα δὲ οὐδὲ ταῖς τῶν γυμναστῶν τετρά- 
σιν, ὑφ᾽ ὧν ἀπόλωλε τὰ ἐν γυμναστικῇ πάντα. 
ἡγώμεθα δὲ τὴν τετράδα κύκλον ἡμερῶν τεττάρων 
ἄλλο ἄλλην πράττουσαν᾽ ἡ μὲν γὰρ παρασκευάζξει 
τὸν ἀϑλητήν, ἡ δὲ ἐπιτείνει. ἡ δὲ ἀνίησιν. ἡ δὲ 
μεσεύει. ἔστι δὲ τὸ (μὲν) παρασκευάξον γυμνάσιον 
σύντονος πρὸς βραχὺ καὶ ταχεῖα κίνησις ἐγείρουσα 
τὸν ἀϑλητὴν καὶ ὀξὺν τῷ μέλλοντι μόχϑῳ ἐφιστᾶσα, 
τὸ δὲ ἐπιτεῖνον ἔλεγχος ἀπαραίτητος τῆς ἐναποκειμέ- 
νης ἰσχύος τῇ ἕξει, ἡ δὲ ἀνέσεως ἡμέρα κίνησις ἀκμὴν 
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ξὺν λόγῳ ἀνακτωμένη. ἡ δὲ μεσεύουσα τῶν ἡμερῶν 
διαφεύγειν μὲν τὸν ἀντίπαλον. ὑποφεύγοντα δὲ μὴ 
ἀνιέναι (διδάσκει). καὶ τὴν τοιάνδε ἰδέαν πᾶσαν 
ἁρμονικῶς γυμνάξοντες καὶ τὰς τετράδας ταύτας 

5 ὧδε ἀνακυκλοῦντες ἀφαιροῦνται τὴν ἐπιστήμην τὸ 
ξυνιέναι τοῦ ἀϑλητοῦ τοῦ γυμνοῦ, καὶ ὅσα ἀνιᾷ 
μὲν σιτία, λυπεῖ δὲ οἶνος, βλάπτει δὲ ἡ ἀπ᾿ ἀφροδιΐ 
σίων καὶ (τοῦ ὀνειρώττειν ἕξις) καὶ ἀγωνίαι καὶ 
κόποι καὶ πλείω ἕτερα τὰ μὲν ἑκούσια, τὰ δὲ ἀκού- 

το σια. πῶς ἰασόμεϑα τοῦτον τετράξζοντες καὶ κληροῦν- 
τες; τοὺς μὲν δὴ ὑπερσιτήσαντας ὀφρύς τε δη- 
λώσει βαρεῖα καὶ κοῖλον ἄσϑμα καὶ κύαϑοι κλειδῶν 
ἀνεστηκότες καὶ οἵ πλάγιοι κενεῶνες ὄγκου τι ἐν- 
δεικνύμενοι, τοὺς δὲ ὑποίνους γαστήρ τε ἑρμηνεύσει 

ι περιττὴ καὶ αἷμα ἱλαρώτερον καὶ ἰκμὰς ἡ μὲν κενεῶ- 
νος. ἡ δὲ ἐπιγουνίδος, τοὺς δὲ ἐξ ἀφροδισίων 
ἥκοντας γυμναζομένους μὲν πλείω ἐλέγξει. τὴν ἰσχύν 
τε γὰρ ὑποδεδωκότες καὶ στενοὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὰς 
ὁρμὰς ἄτολμοι καὶ ἀπανϑοῦντες (ὑπὸ) τῶν πόνων καὶ 

90 τὰ τοιαῦτα (ῥάδιοι) ἁλίσκεσϑαι, ἀποδύντας δὲ κλείς 
τ᾽ ἂν ἐνδείξαιτο κοίλη καὶ ἰσχίον ἄναιμον καὶ πλευρὰ 
ὑποχαράττουσα καὶ ψυχρότης αἵματος, ὧν εἰ ἐφα- 
πτοίμεϑα, οὐκ ἂν εἴη στεφανηφόρος ἀγωνία. λεπτὰ 
μὲν τούτοις ὑπώπια. λεπτὴ δὲ πήδησις καρδίας, 

80 λεπτοὶ δὲ ἱδρώτων ἀτμοὶ, λεπτοὶ δὲ ὕπνοι ἰϑύνοντες 
τὰ σιτία βολαί τε ὀφϑαλμῶν πεπλανημέναι καὶ τὸ 
ἐρᾶσϑαι δοκούντων ἀποσημαίνουσαι. οἱ δὲ ὀνει- 
ρώττοντες ἀποχάϑαρσις μὲν τῆς ἐπιπολαξούσης εὐε- 
ξίας, ὁρῶνται δὲ ὅμως ὕπωχροι καὶ δροσίξοντες καὶ 

ὃ0 ὑποδεέστεροι μὲν τὴν ἰσχύν, εὐτραφεῖς δὲ ὑπὸ τοῦ 
καϑεύδειν καὶ ἀνεύϑυνοι τὸ ἰσχίον καὶ διαρκεῖς τὸ 
πνεῦμα, ἐν χώρᾳ τε τῶν ἀφροδισιαξόντων ὄντες (οὐ) 
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ταὐτόν εἰσιν. (ἀλλ᾽ ) οἵ μὲν καϑαίροντες τὴν ἕξιν, οὗ 
δὲ τήκοντες. κόπων δὲ ἀγαϑὴ μάρτυς ἥ τε ἔξω- 
ὃεν περιβολὴ τοῦ σώματος λεπτοτέρα ἑαυτῆς δοκοῦσα 

καὶ ἀνοιδοῦσα φλὲψ καὶ κατηφὴς βραχίων καὶ τὰ 
μυώδη κατεσκληκότα. 

Οἱ μὲν δὴ ὑπερσιτήσαντες. ἤν τε κούφων τύχω- 
σιν, ἤν τε βαρυτέρων ἀγωνισταί, μεταχειριστέοι 
ταῖς ἐς τὸ κάτω τρίψεσιν, ἵνα τῶν κυριωτέρων τὰ 
περιττὰ ἀπάγοιτο, γυμναστέοι δὲ πένταϑλοι μέν τινα 
τῶν κούφων, δρομεῖς δὲ μὴ ξυντείνοντες. ἀλλὰ σχο- 
λαῖοι καὶ μεῖξόν τι διαβαίνοντες, πύκται δὲ ἀκρο- 
χειριξέσϑων ἐλαφροί τε καὶ ἀερίξοντες. πάλη δὲ καὶ 
παγκράτιον ὀρϑοὶ μὲν καὶ οἵδε. ἀλλ᾽ ἀνάγκη κυλίε- 
σϑαι. κυλιέσϑων μέν, ἀλλ᾽ ἐπικείμενοι μᾶλλον ἢ 
ὑποκείμενοι καὶ μηδαμῇ περικυβιστῶντες, ὡς μὴ 
ἀνιάτῳ τινὶ ἕλκει πηροῖεν τὸ σῶμα. μεταχειριξέσϑω 
τε ὃ γυμναστὴς κούφους τε ὁμοίως καὶ βαρεῖς ταῖς 
διὰ μετρίου ἐλαίου τρίψεσι τῶν κάτω μάλιστα, καὶ 
τοῦτο ἀποματτέτω. οἶνος δὲ περιττεύσας ἀϑλητῶν 
σώμασιν, (ὥστε) ἱδρῶτος πολλοῦ πάντα μεστὰ εἶναι. : 
διὰ (μετρίων) τῶν γυμνασίων ἐκκαλείσϑω. οὔτε γὰρ 
ἐπιχυμνάξειν χρὴ τοὺς τοιούτους. οὔτε ἀνιέναι. τὸ 
γὰρ διεφϑορὸς ὑγρὸν ἀποχετεύειν ἄμεινον, ὡς μὴ 
τὸ αἷμα ὑπ᾽ αὐτοῦ κακουργοῖτο. ἀποματτέτω δὲ ὁ 
γυμναστὴς καὶ ἀποστλεγγιξέτω ξυμμέτρῳ χρώμενος 
(τῷ πήλῳ), ὡς μὴ ἀποφράττοιντο αἵ ἐκβολαὶ τοῦ 
ἱδρῶτος. τοὺς δὲ ἐξ ἀφροδισίων ἄμεινον μὲν μὴ 
γυμνάξειν. οἵ γὰρ στεφάνων καὶ κηρύκων αἰσχρὰν 
ἡδονὴν ἀλλαξάμενοι ποῦ ἄνδρες: εἰ δὲ ἄρα γυμνά- 
ξοιντο, ὑπὲρ νουϑεσίας γυμναξέσϑων. ἐλεγχόμενοι 
τὴν ἰσχὺν καὶ τὸ πνεῦμα. ταυτὶ γὰρ μάλιστα αἵ 
τῶν ἀφροδισίων ἡδοναὶ ἐπικόπτουσιν. ἡ δὲ τῶν 
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ὀνειρωττόντων ἕξις. ἀφροδίσια μὲν καὶ ταῦτα, ἀκούσια 
δέ, ὡς ἔφην. γυμναστέοι δὲ ξὺν ἐπιμελείᾳ καὶ τὴν 
ἰσχὺν ὑποϑρεπτέοι μάλλον, ἐπειδὴ ἐπιλείπει σαφῶς, 
κἀξικμαστέοι τοὺς ἱδρῶτας, ἐπειδὴ περιττοὶ τούτοις. 
ἔστω δὲ ἐνδοσιμώτερα μὲν τὰ γυμνάσια. προηγμένα 
δὲ ἐς μῆκος. ἵνα τὸ πνεῦμα ἐγγυμνάξοιντο. δεῖ δὲ 
αὐτοῖς ἐλαίου ξυμμέτρου καὶ πεπαχυσμένου τῇ κόνει, 
τουτὶ γὰρ τὸ φάρμακον καὶ ξυνέχει τὸ σῶμα καὶ μετρέως 
ἀνίησιν. ἀγωνιῶντες δὲ ἀϑληταὶ ϑεραπευέσϑων 
μὲν καὶ τὰς γνώμας λόγῳ παραϑαρσύνοντί τε αὖ- 
τοὺς καὶ καϑιστάντι, γυμναξέσϑων δ᾽ ἐν χώρᾳ τῶν 
ἀὐπνούντων τε καὶ μὴ εὐσίτων. εὖ τούτοις ἔχει τὸ 
ἁρμονικὸν γυμνάσιον, αἷ γὰρ περιδεεῖς γνῶμαι προ- 
ϑυμότεραί εἰσι μανϑάνειν ἃ προσήκει φυλάττεσϑαι. 

κόποι δὲ οἱ μὲν αὐτόματοι νόσων ἀρχαὶ καὶ ἀπό- 
χρη τοὺς μὲν πηλῷ καὶ παλαίστρᾳ πονήσαντας ἀνιέναι 
μετρίως τε καὶ ὡς εἶπον. τοὺς δὲ ἐν κόνει πεπονη- 
κότας ἐπιγυμνάξειν τῆς ὑστεραίας ἐν πηλῶ ξὺν 
μικρᾷ ἐπιτάσει, ἡ γὰρ ἀϑρόα μετὰ τὴν κόνιν ἄνεσις 
ἰατρὸς πονηρὸς κόπων, οὐ γὰρ ϑεραπεύει τὴν ἰσχὺν 
ἀλλ᾽ ἀποκχφεμάννυσιν Ἔξ δΩΣ 
ἡ μὲν δὴ σοφωτέρα γυμναστικὴ καὶ ἐπιτείνουσα τὸν 
ἀϑλητὴν τοιάδε ἂν εἴη. 

Ἔλεγχος δὲ τῶν τετράδων,. ἃς παφῃτησάμην καὶ 
ἡ ἐπὶ Γεφρηνῷ τῷ παλαιστῇ διαμαρτία, οὗ τὸ σῆμα 
᾿Ζϑήνησιν ἐν δεξιᾷ τῆς ᾿Ελευσῖνάδε ὁδοῦ. ἐτύγχανε 
μὲν οὗτος Ὀλύμπια νενικηκώς, τρίτῃ δὲ ἀπ᾽ ἐκείνης 
ἡμέρῳ πίνων τὴν ἑαυτοῦ νίκην καί τινας τῶν γνῶ - 
φίμων ἑστιῶν ὀψοφαγίᾳ ἀήϑει χρησάμενος ἀπηνέχϑη 
τοῦ ὕπνου. ἥκων οὖν τῆς ὑστεραίας ἐς τὸ γυμνάσιον 
ὡμολόγει πρὸς τὸν γυμναστὴν ὠμός τε εἶναι πονήρως 
τε ἔχειν πῃ. ὁ δὲ ἠγρίαινέ τε καὶ ξὺν ὀργῇ ἤκουε 
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καὶ χαλεπὸς ἦν ὡς ἀνιέντι καὶ τὰς τετράδας δια- 
σπῶντι, ἔς τε ἀπέκτεινε τὸν ἀϑλητὴν ἐν αὐτῷ τῷ 
γυμνάζειν ἀγνωσίᾳ, οὐ (συνεὶς) προειπόντυς ἃ γιγνώ- 
σειν ἔδει καὶ σιωπῶντος.“ τοιῶνδε μὲν δὴ τῶν 
τετράδων οὐσῶν καὶ ὧδε ἀγυμνάστων (ὑπ᾽) ἀπαι- 
δεύτου γυμναστοῦ (γίγνεται οὐ) μέτρια πάϑη᾽ τὸ 
γὰρ τοιοῦδε ἀϑλητοῦ ἁμαρτεῖν τὰ στάδια πῶς οὐ 
βαρύ; οὗ δὲ ἀσπαξόμενοι τὰς τετράδας. τί χρήσονται 
αὐταῖς ἐς Ὀλυμπίαν ἥκοντες ; παρ᾽ οἷς κόνις μέν. 

ὁποίαν εἴρηκα. γυμνάσια δὲ προστεταγμένα. γυμ- 

νάξει δὲ ὁ Ἑλλανοδίκης οὐ τῇ προῤδῥήσει. ἀλλ ἐπε- 
σχεδιασμένα πάντα τῷ καιρῷ, μάστιγος καὶ τῷ γυμ- 
ναστῇ ἐπηρτημένης. εἴ τι παρ᾽ ἃ κελεύουσι πράτ- 
τοι. κελεύουσι δὲ ἀπαραίτητα, ὡς παραιτουμένοις 
ταῦτα ἕτοιμον Ὀλυμπίων αὐ ρος περὶ μὲν δὴ τῶν 

τετράδων τοσαῦτα. ἢ 
Τούτοις ἑπόμενοι σοφίαν τε γυμναστικὴν ἐνδειξό- 
μεϑὰ καὶ τοὺς ἀϑλητὰς ἐπιῤῥώσομεν καὶ ἀνηβήσει 
τὰ στάδια ὑπὸ τοῦ εὖ γυμνάζξειν. 

ἌΝ, τ Ν,: 

᾿Δλτὴρ δὲ πεντάϑλων μὲν εὕρημα. εὕρηται δὲ: 
ἐς τὸ ἅλμα, ἀφ᾽ οὗ δὴ καὶ ὠνόμασται, οἵ γὰρ νόμοι 
τὸ πήδημα χαλεπώτερον ἡγούμενοι τῶν ἐν ἀγῶνι 
τῷ τε αὐλῷ προσεγείρουσι τὸν πηδῶντα καὶ τῷ 
ἁλτῆρι προσελαφρύνουσι, πομπός τε γὰρ τῶν χειρῶν 
ἀσφαλὴς καὶ τὸ βῆμα ἑδραῖόν τε καὶ εὔσημον ἐς : 
τὴν γῆν ἄγει. τουτὶ δὲ ὁπόσου ἄξιον οἵ νόμοι δη-- 
λοῦσιν Ν οὐ γὰρ ξυγχωροῦσι διαμετρεῖν τὸ πήδημα, 
ἣν μὴ ἀρτίως ἔχῃ τοῦ ἴχνους. γυμναζουσι δὲ οὗ μὲν 
μακροὶ τῶν ἁλτήρων ὥμους τε καὶ χεῖρας. οἱ δὲ 
σφραιροειδεῖς καὶ δακτύλους. παραληπτέοι δὲ καὶ 
κούφοις ὁμοίως. καὶ βαρέσιν ἐς πάντα γυμνάσια. 
πλὴν τοῦ ἀναπαύοντος. 152 
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Κόνις δὲ ἡ μὲν πηλώδης ἱκανὴ ἀποῤῥύψαι καὶ 
ξυμμετρίαν δοῦναι τοῖς περιττοῖς, ἡ δὲ ὀστρακώδης 
ἀνοῖξαί τε ἐπιτηδεία καὶ ἐς ἱδρῶτα ἀγαγεῖν τὰ με- 
μυκότα, ἡ δὲ ἀσφαλτώδης ὑποϑάλπειν τὰ ἐπεψυγ- 
μένα, μέλαινα δὲ καὶ ξανϑὴ κόνις γεώδεις μὲν ἄμφω 
καὶ ἀγαϑαὶ μαλάξαι τε καὶ ὑποϑρέψαι., ἡ δὲ ξανϑὴ 
κόνις καὶ στιλπνοὺς ἐργάξεται καὶ ἡδίους ἰδεῖν. ὡς 
περὶ γενναίῳ τε καὶ ἠσκημένῳ σώματι ἔστι. σκεδαν- 
νύναι δὲ χρὴ τὴν κόνιν ὑγρῷ τῷ καρπῷ καὶ διεστῶσι 
τοῖς δακτύλοις διαῤῥαίνοντα μᾶλλον ἢ ἐπιπάττοντα. 
ἵν᾽ ἐς τὸν ἀϑλητὴν ἡ ἄχνη πέίπτοι. 

Κώρυκος δὲ ἀνήφϑω μὲν καὶ πύκταις. πολὺ δὲ 
μᾶλλον τοῖς ἐπὶ τὸ παγχράτιον φοιτῶσιν. ἔστω δὲ 
καὶ κοῦφος μὲν ὁ πυκτικός. ἐπειδὴ κωρύκου γυμ- 
νάξονται μόναι αἱ τῶν πυχτῶν χεῖρες, ὁ δὲ τῶν 
παγκρατιαστῶν ἐμβροιϑέστερος καὶ μείζων, ἵνα γυμ- 
νάξοιντο μὲν τὴν βάσιν ἀνθιστάμενοι τῇ τοῦ κω- 
ρύκου ἐπιφορᾷ, γυμνάξοιντο δὲ ὥμους τε καὶ δακτύ- 
λους ἐς ἀντίπαλόν τι παίοντες. ἡ κεφαλὴ ἐναραττέτω 

καὶ πάντα ὁ ἀϑλητὴς ὑποκείσϑω τοῦ παγκρατίου 
τὰ ὀρϑὰ εἴδη. 

Εἰληϑεροῦσι δὲ οἱ μὲν ἰἀμαϑῶς αὐτὸ πράττον- 
τες ἐν ἅπαντι τῷ ἡλίῳ καὶ πάντες, οἵ δὲ ξὺν ἐπι- 
στήμῃ καὶ λόγῳ οὔτε ἀεὶ καὶ ὁπόσοις λῷον᾽ οἵ μὲν 
γὰρ βόρειοι τῶν ἡλέων καὶ οἵ νήνεμοι καϑαροί τέ 
εἰσι καὶ εὔειλοι, ἅτε δὴ λευκοῦ ἐκβάλλοντες τοῦ 
αἰϑέρος, οἱ δὲ νότιοί τε καὶ ἐχνεφέαι ὑγροί τέ εἶσι 
καὶ ὑπερκαίοντες, οἷοι ἐπιϑρύψαι μᾶλλον τοὺς γυμ- 
ναξομένους ἢ ϑαλψαι. τὰς μὲν δὴ εὐηλίους τῶν 
ἡμερῶν εἴρηκα, ἡλιωτέοι δὲ οἵ φλεγματώδεις μᾶλλον, 
ἵνα τοῦ περιττοῦ ἐξικμάξοιντο, ἐπιχόλους δὲ ἀπάγειν 
χρὴ δὴ τούτου, ὡς μὴ πυρὶ πῦρ ἐπαντλοῖτο. καὶ 
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ἡλιούσϑων οἵ μὲν προήκοντες ἀργοὶ κείμενοι καὶ 
πρόσειλοι κατὰ ταὐτὰ ὀπτωμένοις. οἵ δὲ σφριγῶντες 
ἐνεργοὶ καὶ γυμναζόμενοι πάντα, καϑάπερ ᾿Ηλεῖοι 
νομίζουσι. τὸ δὲ πυριᾶσϑαι καὶ ξηραλοιφεῖν, ἐπειδὴ 
τῆς ἀγροικοτέρας γυμναστικῆς ἔχεται; “ακεδαιμο- 
νίοις ἀφῶμεν, ὧν τὰ γυμνάσια οὔτε παγκρατίῳ οὔτε 
πυγμῇ εἴκασται. φασὶ δὲ αὐτοὶ Μακεδαιμόνιοι μηδὲ 
ἀγωνίας ἕνεκα γυμνάξεσϑαι τὴν ἰδέαν ταύτην. ἀλλὰ 
καρτερίας μόνης. ὅπερ δὴ μαστιγουμένων ἐστίν. 
ἐπειδὴ νόμος αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ξαίνεσϑαι. 

ῶι 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ [Η ΛΑΔΙΑΊ. 

Ὅστις μὴ ἀσπάξεται τὴν ξωγραφίαν, ἀδικεῖ τὴν 103 
ἀλήϑειαν. ἀδικεῖ δὲ καὶ σοφίαν, ὁπόση ἐς ποιητὰς 
ἥκει --- φορὰ γὰρ ἴση ἀμφοῖν ἐς τὰ τῶν ἡρώων εἴδη 
καὶ ἔργα -- ξυμμετρίαν τε οὐκ ἐπαινεῖ, δι’ ἣν καὶ 

5 λόγου ἡ τέχνη ἅπτεται. καὶ βουλομένῳ μὲν σοφί- 
ξεσϑαι ϑεῶν τὸ εὕρημα διά τε τὰ ἐν γῇ εἴδη. ὁπόσα 
τοὺς λειμῶνας αἱ ὧραι γράφουσι. διά τε τὰ ἐν οὐ- 
θανῷ φαινόμενα, βασανίζοντι δὲ τὴν γένεσιν τῆς 

τέχνης μίμησις μὲν εὕρημα πρεσβύτατον καὶ ξυγγε- 
το νέστατον τῇ φύσει, δῦρον δὲ αὐτὴν σοφοὶ ἄνδρες 

τὸ μὲν ξωγραφίαν, τὸ δὲ πλαστικὴν φήσαντες. καὶ 

πλαστικῆς μὲν πολλὰ εἴδη. καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ πλάτ- 
τειν καὶ ἡ ἐν τῷ χαλκῷ μίμησις καὶ οἵ ξέοντες τὴν 
λυγδίνην ἢ τὴν Παρίαν λίϑον καὶ ὁ ἐλέφας. καί, 

ἰδ νὴ Δία, ἡ γλυφικὴ πλαστική, ζωγραφία δὲ ξυμβέ- 108 
βληται μὲν ἐκ χρωμάτων, πράττει δὲ οὐ τοῦτο μόνον, 
ἀλλὰ καὶ πλείω σοφίζεται ἀπὸ τούτου γε ἑνὸς ὄντος 
ἢ ἀπὸ τῶν πολλῶν ἡ ἑτέρα τέχνη, σκιάν τὲ γὰρ 
ἀποφαίνει καὶ βλέμμα γιγνώσκει ἄλλο μὲν τοῦ με- 

90 μηνότος. ἄλλο δὲ τοῦ ἀλγοῦντος ἢ τοῦ χαέροντος 
καὶ αὐγὰς ὀμμάτων. ὁποῖαί εἰσιν.» ὃ πλαστικὸς μέν 
τις ἥκιστα ἐργάζεται, χαροπὸν δὲ ὁ ὄμμα, καὶ γλαυκὸν 
καὶ μέλαν γραφικὴ οἶδε, καὶ ξανϑὴν κόμην οἷδε καὶ 
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πυρσὴν καὶ ἡλιῶσαν καὶ ἐσθῆτος χρῶμα καὶ ὅπλων, 
ϑαλάμους τε καὶ οἰκίας καὶ ἄλση καὶ ὄφη καὶ πηγὰς 
καὶ τὸν αἰϑέρα, ἐν ᾧ ταῦτα. ὅσοι μὲν οὖν κράτος 
ἤραντο τῆς ἐπιστήμης καὶ ὅσαι πόλεις καὶ ὅσοι βα- 
σιλεῖς ἔρωτι ἐς αὐτὴν ἐχρήσαντο, ἄλλοις τε εἴρηται 
καὶ ᾿Δριστοδήμῳ τῷ ἐκ Καρίας. ὃν ἐγὼ ἐπὶ ξωγρα- 
φίᾳ ξένον ἐποιησάμην ἐτῶν τεττάρων, ἔγραφε δὲ 
κατὰ τὴν Εὐμήλου σοφίαν πολὺ τὸ ἐπέχαρι ἐς αὐτὴν 
φέρων ὁ λόγος δὲ οὐ περὶ ζωγράφων, οὐδ᾽ ἴστο- 
ρίας αὐτῶν νῦν. ἀλλ᾽ εἴδη ξωγραφίας ἀπαγγέλλο- 

μὲν ὁμιλίας αὐτὰ τοῖς νέοις συντιϑέντες. ἀφ᾽ ὧν 
ἑρμηνεύσουσί τε καὶ τοῦ δοκίμου ἐπιμελήσονται. 
ἀφορμαὶ δέ μοι τουτωνὶ τῶν λόγων αἵδε ἐγένοντο᾽ 
ἤν μὲν ὁ παρὰ τοῖς Νεαπολίταις ἀγών, ἡ δὲ πόλις 

ἐν ᾿Ιταλίᾳ ὥκισται γένος Ἕλληνες καὶ ἀστυκοί, ὅϑεν 

καὶ τὰς σπουδὰς τῶν λόγων Ἑλληνικοί εἶσι. βουλο- 
μένῳ δέ μοι τὰς μελέτας μὴ ἐν τῷ φανερῷ ποιεῖσϑαι 
παρεῖχεν ὄχλον τὰ μειράκια φοιτῶντα ἐπὶ τὴν οἰκίαν 
τοῦ ξένου. κατέλυον δὲ ἔξω τοῦ τείχους ἐν προα- 

τ 

στείῳ τετραμμένῳ πρὸς ϑάλατταν, ἐν τον στοά τις 

ἐξῳκοδόμητο κατὰ ξέφυρον ἄνεμον ἐπὶ τεττάρων, 

οἶμαι, ἢ καὶ πέντε ὀροφῶν ἀφορῶσα ἐς τὸ Τυρρη- 

νυικὸν πέλαγος. ἤστραπτε μὲν οὖν καὶ λίϑοις. ὁπό- 

Ἰθέσους ἐπαινεῖ. τρυφή; μάλιστα, δὲ ἤνϑει γραφαῖς ἐνηρ- 

νον 

μοσμένων αὐτῇ πινάκων, οὕς ἐμοὶ δοκεῖν οὐκ ἀμα- 
ϑῶς τις συνελέξατο. σθηναι γὰρ ἐν αὐτοῖς ἐδηλοῦτο 

πλειόνων ξωγράφων. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 
ὥμην δεῖν ἐπαινεῖν τὰς γραφάς, ἣν δὲ ἄρα υἱὸς τῷ 
ξένῳ κομιδῇ νέος. ἐς ἔτος δέκατον, ἤδη φιλήκοος 
καὶ χαίρων τῷ μανϑάνειν, ὃς ἐπεφυλαττέ μὲ ἐπιόντα 
αὐτὰς καὶ ἐδεῖτό μου ἑρμηνεύειν. ἵν᾽ οὖν μὴ σκαιόν 
μὲ ἡγοῖτο, ..ἔσται ταῦτα“ ἔφην ..καὶ ἐπίδειξιν αὐτὰ 
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ποιησόμεϑα, ἐπειδὰν ἥκῃ τὰ μειράκια. ἀφικομένων 
οὖν ..ὁ μὲν παῖς““ ἔφην ..προβεβλήσϑω καὶ ἀνακεί- 
σϑω τούτῳ ἡ σπουδὴ τοῦ λόγου, ὑμεῖς δὲ ἕπεσϑε 
μὴ ξυντιϑέμενοι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐρωτῶντες, εἴ τι 

5 μὴ σαφῶς φράζοιμι. 

α΄. 

ΣΚΑΜΑ͂ΝΔΡΟΣ. 

1:9 Ἐτ ΡΞ" » ε ’ 3, -: Ἃ 3 
α΄. ἔγνως, ὦ παῖ. ταῦτα Ὁμήρου ὄντα ἢ οὐ 

πώποτε ἔγνωκας δηλαδὴ ϑαῦμα ἡγούμενος. ὅπως 
δήποτε ἔξη τὸ πῦρ ἐν τῷ ὕδατι; συμβάλλωμεν οὖν, 
-“ ᾿ς ᾿ 51: 7, 3} ἐὐτὰ Ὡ ᾿; 
ὃ τι νοεῖ, σὺ δὲ ἀπόβλεψον αὐτῶν, ὅσον ἐκεῖνα 
, ΕΣ Ἀν τ ς ΄ κ ΄ »νἭ 3 , Α 

τὸ ἰδεῖν. ἀφ΄ ὧν ἡ γραφή. οἰσϑα που τῆς Ιλιαδὸς τὴν 
΄ ᾽ γσ [} ᾽ ΄ Ὶ Ἁ 3 , 

ΠΕΡ Κη σνενέοις Ὅμηρος ἀνίστησι μεν τον Δχιλλέα 

ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ, κινοῦνται δὲ οἱ ϑεοὶ πολεμεῖν 

ἀλλήλοις. τούτων οὖν τῶν περὶ τοὺς ϑεοὺς ἡ γραφὴ 

τὰ μὲν ἄλλα οὐκ οἶδε. τὸν δὲ Ἥφαιστον ἐμπεσεῖν 
ιό φησι τῷ Σχαμάνδρῳ πολὺν καὶ ἄκρατον. ὅρα δὴ 

΄ ε , ραν Ἧ ἐδ τς τὸ ᾿ ᾿ “ 6 , ι 
παλιν᾽ πάντα ἕἔκεῖϑεν᾽ ὑψηλὴ μὲν αὐτὴ ἢ πόλις καὶ 

ταυτὶ τὰ κρήδεμνα τοῦ Ἰλίου. πεδίον δὲ τουτὶ μέγα 
καὶ ἀποχρῶν τὴν ᾿Ασίαν πρὸς τὴν Εὐρώπην ἀντι- 

» » ξ ᾿ -» 
τάξαι. πῦρ δὲ τοῦτο πολὺ μὲν πλημμυρεῖ κατὰ τοῦ 

δέ λ Ν δὲ ᾿ ᾿ »»Ἤ δ, -» - 6 

90 πεδίου. πολυ δὲ περὶ τὰς ὄχϑας ἕρπει τοῦ ποταμοῦ. 
ς , 3 “» , 5 ν Ων " Ἁ ΄. 

ὡς μηκξτι αὐτῷ δένδρα είναι. τὸ δὲ ἀμφὶ τὸν Ηφαι- 
-» “ἢ τ ΟΝ 2 “ 

στον πῦρ ἐπιρρεῖ τῷ ὕδατι, καὶ ὁ ποταμὸς ἀλγεῖ 
χ πα ΄ Χ “ 9. 3 2 ἕΩ ς 

καὶ ἕἵκετευει τὸν ἤφαιστον αὐτὸς. ἀλλ΄ οὔτε ο ποτα- 

μὸς γέγραπται κομῶν, ὑπὸ τοῦ περικεκαῦσϑαι, οὔτε 
΄ δ τ Ψ 5 χωλεύων ὁ Ἥφαιστος. ὑπὸ τοῦ τρέχειν. καὶ τὸ ἄνϑος 

τοῦ πυρὸς οὐ ξανϑόν. οὐδὲ τῇ εἰϑισμένῃ ὄψει, ἀλλὰ 
Ἁ Ὁ ; "»" 3 ’ ς [ 

χρυσοειδὲς καὶ ἡλιοειδές, ταῦτα οὐκέτι Ομήρου. 
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ΚΩΜΟΣ. 

β. Ὁ δαίμων ὃ Κῶμος. παρ᾽ οὗ τὸ κωμάξειν ς 
τοῖς ἀνθρώποις. ἐφέστηκεν ἐν ϑαλάμου ϑύραις χρυ- 
σαῖς. οἶμαι, βραδεῖα δὲ ἡ κατάληψις αὐτῶν ὑπὸ τοῦ 
ὡς ἐν νυκτὶ εἶναι. γέγραπται δὲ ἡ νὺξ οὐκ ἀπὸ τοῦ 881 
σώματος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ καιροῦ, δηλοῖ δὲ τὰ προ- 5 
πύλαια νυμφίους μάλα ὀλβίους ἐν εὐνῇ κεῖσθαι. 
καὶ ὁ Κῶμος ἥκει νέος παρὰ νέους ἁπαλὸς καὶ οὔπω 
ἔφηβος. ἐρυϑρὸς ὑπὸ οἴνου καὶ καϑεύδων ὀρϑὸς 
ὑπὸ τοῦ μεϑύειν. καϑεύδει δὲ τὸ μὲν πρόσωπον ἐπὶ 
στέρνα ῥέψας καὶ τῆς δειρῆς ἐχφαίνων οὐδέν, τὴν τὸ 
δὲ ἀριστερὰν προβολίῳ ἐπέχων. εἰλῆφϑαι δὲ ἡ χεὶρ 
δοχοῦσα λύεται καὶ ἀμελεῖ, τὸ εἰωϑὸς ἐν ἀρχῇ τοῦ 
καθεύδειν, ὅταν σαίνοντος ἡμᾶς τοῦ ὕπνου μετέρ- 
χηται ὁ λογισμὸς ἐς λήϑην ὧν συνέχει. ὅϑεν καὶ τὸ 
ἐν τῇ δεξιᾷ λαμπάδιον ἔοικε διαφεύγειν τὴν χεῖρα, τὸ 
χαταρραϑυμοῦντος αὐτὴν τοῦ ὕπνου. δεδιὼς δὲ ὁ 
Κῶμος προσβάλλον τὸ πῦρ τῷ σκέλει περιφέρει τὴν 
μὲν κνήμην τὴν ἀριστερὰν ἐπὶ τὰ δεξιά. τὸ δὲ λαμ- 
πάδιον ἐπὶ τὰ ἀριστερά. ἵν᾽ ἐχκλίνοι τὸν ἀτμὸν τοῦ 
πυρὸς ἐκκειμένῳ τῷ γόνατι ἀφιστὰς τὴν χεῖρα. 30 
πρόσωπα δὲ ὀφείλεται μὲν παρὰ τῶν ξωγράφων τοῖς 
ἐν ὥρα καὶ τυφλώττουσί γε ἄνευ τούτων αἷ γραφαί, 
τῷ δὲ Κώμῳ σμικρὰ δεῖ τοῦ προσώπου νενευκότι 

᾿ χαὶ ἕλκοντι τὴν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς σκιάν. χελεύει δέ, 
οἶμαι, μὴ ἀπαρακαλύπτως κωμάζξειν τοὺς ἐν ἡλικίᾳ 

θθ τούτου. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ σώματος διηκρίβωται πάντα. 
περιλάμποντος αὐτὰ τοῦ λαμπαδίου καὶ ἐς φῶς ἄγον- 
τος. ὁ στέφανος δὲ τῶν ῥόδων ἐπαινείσϑω μέν, ἀλλὰ 

μὴ ἀπὸ τοῦ εἴδους - ξανϑοῖς γὰρ καὶ κυανοῖς, εἰ 1 
τύχοι, χρώμασιν ἀπομιμεῖσϑαι τὰς τῶν ἀνϑέων 0 

ς 

τῷ σι 

Ρ 
᾿ 
ν- 
᾿ 

ἊΝ 
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εἰκόνας οὐ μέγας ὁ ἄϑλος -- ἀλλὰ ἐπαινεῖν χρὴ τὸ 
χαῦνον τοῦ στεφάνου καὶ ἁπαλόν. ἐπαινῶ καὶ τὸ 
ἔνδροσον τῶν ῥόδων καὶ φημὶ γεγράφϑαι αὐτὰ μετὰ 
τῆς ὀσμῆς. τί λοιπὸν τοῦ Κώμου; τί δ᾽ ἄλλο γε ἢ 

5οἵἷ κωμάξοντες; ἢ οὐ προσβάλλει σε κρόταλα καὶ 
ϑροῦς ἔναυλος καὶ ὠδὴ ἄτακτος ; λαμπάδιά τε ὑπεκ- 
φαίνεται, παρ᾽ ὧν ἐστι τοῖς κωμάξουσι καὶ τὰ ἐν 
ποσὶν ὁρᾶν καὶ ἡμῖν μὴ ὁρᾶσϑαι. συνεξαίρεται δὲ 
καὶ πολὺς γέλως καὶ γύναια μετ᾽ ἀνδρῶν ἵεται καὶ 

10 ὑποδεῖται καὶ ξζώννυται παρὰ τὸ οἰκεῖον συγχωρεῖ 
δὲ ὁ κῶμος καὶ γυναικὶ ἀνδρίξεσϑαι καὶ ἀνδρὶ ϑῆ- 
λυν ἐνδῦναι στολὴν καὶ ϑῆλυ βαίνειν. καὶ οἵ στέ- 
φανοι οὐκ ἀνϑηροὶ ἔτι, ἀλλ᾽ ἀφήρηται αὐτοῖς τὸ 
ἱλαρὸν ὑπὸ τοῦ ταῖς κεφαλαῖς ἐφαρμόττεσϑαι. διὰ 

15 τὸ ἀτακτεῖν ἐν τῷ δρόμῳ. ἡ γὰρ τῶν ἀνθέων ἐλευ- 
ϑερία παραιτεῖται τὴν χεῖρα ὡς μαραέίνουσαν αὐτὰ 

πρὸ τοῦ χρόνου. μιμεῖταί τινα ἡ γραφὴ καὶ κρότον, 
οὗ μάλιστα δεῖται ὁ κῶμος. καὶ ἡ δεξιὰ τοῖς δακτύ- 
λοις ὑπεσταλμένοις ὑποκχειμένην τὴν ἀριστερὰν 

80 πλήττει ἐς τὸ κοῖλον. ἵν᾽ ὦσιν αἷ χεῖρες ξύμφωνοι 
πληττόμεναι τρόπῳ κυμβάλων. 

ΠῪΎΘΟΙ. 

γ΄. Φοιτῶσιν οἱ μῦϑοι παρὰ τὸν Αἴσωπον ἀγα- 
» 3. ὅδ » ᾿Ξ 

πῶντες αὐτόν. ὅτι αὐτῶν ἐπιμελεῖται. ἐμέλησε μὲν 
γὰρ καὶ Ὁμήρῳ μύϑου καὶ Ἡσιόδῳ, ἔτι δὲ καὶ ᾽4ρ- 

᾿ ΄ Ν ΄ 2 3 ΄ ΄ κ ͵ 
25 χιλόχῷ προς “υκαμβην; ἀλλ Αἰαώπῷ παντὰ τὰ Τὸ 

- ’ "»"" » 

τῶν ἀνθρώπων ἔκμεμύυϑῶωται, καὶ λόγου τοῖς ϑηρίοις 

8 μεταδέδωκε λόγου ἕνεκεν᾽ πλεονεξίαν τε γὰρ ἐπὶι- 
κόπτει καὶ ὕβριν ἐλαύνει καὶ ἀπάτην καὶ ταῦτα λέων 

ϑ.. ὁῶ, ὁ , ἣν ἋΝ«ἱ ἰ Δ δ ) , 882 τις αὐτῷ ὑποκρίνεται καὶ ἀλώπηξ καὶ ἵππος. νὴ 4έα. 
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ΑῚ 3φ«" ς ΄ Ψ᾿ ὰς ἥν - : ᾿ 
καὶ οὐδὲ ἡ χελώνη ἄφωνος. ὑφ᾽ ὧν τὰ παιδία μα- 

ϑηταὶ γίγνονται τῶν τοῦ βίου πραγμάτων. εὐδοκι-- 
μοῦντες οὖν οἱ μῦϑοι διὰ τὸν 4ἴσωπον φοιτῶσιν ἐπὶ 
τὰς ϑύρας τοῦ σοφοῦ ταινίαις αὐτὸν ἀναδήσοντες 

" ἊΝ 9 6.,5 »Ὕ Υ ς ’ 

καὶ στεφανωσοντὲς αὕτον ϑαλλοῦ στεφανῳ. ὁ δέ, 

οἶμαί, τινα ὑφαίνει μὖϑον. τὸ γὰρ μειδίαμα τοῦ 
προσώπου καὶ οἵ ὀφθαλμοὶ κατὰ γῆς ἑστῶτες τοῦτο 
δηλοῦσιν" οἶδεν ὁ ἄφος. ὅτι αἱ τῶν μύϑων { μ 3 μ' 

’ » - ᾽ὔ »" φροντίδες ἀνειμένης τῆς ψυχῆς δέονται. φιλοσοφεῖ 
δὲ ἡ γραφὴ καὶ τὰ τῶν μύϑων σώματα, ϑηρία γὰρ 
συμβάλλουσα ἀνθρώποις περιίστησι χορὸν τῷ 4|- 
σώπῳ ἀπὸ τῆς ἐκείνου σκηνῆς συμπλάσασα. χορυ- 
φαία δὲ τοῦ χοροῦ ἡ ἀλώπηξ γέγραπται, χρῆται γὰρ 
αὐτῇ ὁ Αἴσωπος διακόνῳ τῶν πλείστων ὑποϑέσεων, 
ὥσπερ ἡ κωμῳδία τῷ Δάῳφ. 

΄ ΄ ΄ 

ΜΕΝΟΊΙΚΕΥΣ. 

δ΄. Θηβῶν μὲν ἡ πολιορκία, τὸ γὰρ τεῖχος ἑπτά- 
ς ς »" ΄ 

πύυλον. ἡ στρατιὰ δὲ Πολυνείκης ὁ τοῦ Οἰδίποδος. 
δ Ἁ ΄ Ὁ ΄ , 3 ἌΞ 3 , 3 ’ 

οὗ γὰρ λόχοι ἕπτα. πελάξει αὐτοῖς ᾿ἀμφιαρεως ἀϑυμῷ 

εἴδει καὶ ξυνιέντι ἃ πείσονται. καὶ οἵ μὲν ἄλλοι 
λοχαγοὶ δεδίασι --- ταῦτα χαὶ τὰς χεῖρας ἐς τὸν : 
οὐρανὸν αἴρουσι --- Καπανεὺς δὲ τὰ τείχη βλέπει 

8 περιφρονῶν τὰς ἐπάλξεις ὡς κλίμακι ἁλωτάς. οὐ μὴν 
βάλλεταί πω ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων ὀκνοῦντές που οἱ 

, ς ΄ » ΄ 

Θηβαῖοι ἄρξαι μάχης. ἡδὺ τὸ σόφισμα τοῦ ξωγρά- 
φου᾽ περιβάλλων τοῖς τείχεσιν ἄνδρας ὡπλισμένους 
τοὺς μὲν ἀρτίους παρέχει ὁρᾶν. τοὺς δὲ ἀσαφεῖς τὰ 

» , 3 ΘΕ ’, } , 3. Ψ "ἢ σκέλη, τοὺς δὲ ἡμίσεας καὶ στέρνα ἐνίων καὶ κεφα- 

σι 

᾿ λὰς μόνας καὶ κόρυϑας μόνας, εἶτα αἰχμάς. ἀναλο- 

᾿ γία ταῦτα, ὦ παῖ. δεῖ γὰρ κλέπτεσϑαι τοὺς ὀφϑαλ- 

ξ, 
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μοὺς τοῖς ἐπιτηδείοις κύκλοις συναπιόντας. οὐδὲ αἵ 
Θῆβαι ἀμάντευτοι, λόγιον γάρ τι ὁ Τειρεσίας λέγ ει 
τεῖνον ἐς Μενοικέα τὸν τοῦ Κρέοντος. ὡς ἀποϑανών, 

ἔνϑα ἡ χειὰ τοῦ δράκοντος, ἐλευϑέρα ἡ πόλις ἐκ 
τούτου εἴη. ὁ δὲ ἀποθνήσκει λαϑὼν τὸν πατέρα 
ἐλεεινὸς μὲν τῆς ἡλικίας, εὐδαίμων δὲ τοῦ ϑάρσους. 
ὅρα γὰρ τὰ τοῦ ξωγράφου ὃ γράφει μειράκιον οὐ λευ-- 
κόν. οὐδ᾽ ἐκ τρυφῆς : ἀλλ᾽ εὔψυχον καὶ παλαίστρας 

πνέον, οἷον τὸ τῶν μελιχρόων ἄνϑος, οὗς ἐπαινεῖ 

ὁ τοῦ ᾿Δρίστωνος. διαφράττει δὲ αὐτὸ στέρνοις εὖ- 
αφέσι καὶ πλευραῖς καὶ γλουτῷ συμμέτρῳ καὶ μηρῶ. 
ἔρρωται καὶ ὥμων ἐπαγγελέᾳ καὶ οὐκ ἀτρέπτῳ τέ-- 
νοντι. μετέχει δὲ καὶ κόμης, ὅσον μὴ κομᾶν. ἐφέ- 
στηκε δὲ τῇ χειᾷ τοῦ δράκοντος ἕλκον τὸ ξίφος ἐν- 
δεδυκὸς ἤδη τῇ πλευρᾷ. καὶ δεξώμεϑα, ὦ παῖ, τὸ 
αἷμα κόλπον αὐτῷ ὑποσχόντες, ἐχχεῖται γάρ. καὶ ἡ 
ψυχὴ ἤδη ἄπεισι. μικρὸν δὲ ὕστερον καὶ τετριγυέας 
αὐτῆς ἀκούσῃ. ἔρωτα γὰρ τῶν καλῶν σωμάτων καὶ Τί 
αἵ ψυχαὶ ἴσχουσιν, ὅϑεν ἄκουσαι αὐτῶν ἀπαλλάτ- 
τονται. ὑπεξιόντος δὲ αὐτῷ τοῦ αἵματος ὀκλάξει καὶ 
ἀσπάζεται τὸν ϑάνατον καλῷ καὶ ἡδεῖ τῷ ὄμματι καὶ 
οἷον ὕπνον ἕλκοντι. 

ΠΗΧΕΙ͂Σ. 

ε΄. Περὶ τὸν Νεῖλον οἵ πήχεις ἀϑύρουσι παιδία 

ξύμμετρα τῷ ὀνόματι; κ καὶ ὃ Νεῖλος αὐτοῖς ὑπερ- 
γάνυται τά τε ἄλλα καὶ ὅτι κηρύττουσιν αὐτόν, ὅ ὅσος 

“Αἰγυπτίοις προεχύϑη. προσάγεται οὖν καὶ οἷον ἔρ- 
χεται αὐτῷ ἐκ τοῦ ὕδατος βρέφη ἁπαλὰ καὶ μειδι-. 
ὦντα. μετέχειν δὲ οἶμαί τι αὐτὰ καὶ τοῦ λάλου. καὶ 
οὗ μὲν τοῖς ὥμοις αὐτοῦ ἐφιξάνουσιν. οἵ δὲ τῶν 



πὸ σι. ἊΨ Ψ 

ΑΜ 
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πλοκαμῶν ἐχκρέμανται, οὗ δὲ τῇ ἀγκάλῃ ἐγκαϑεύ- 
δουσιν, οἵ δὲ κωμάξουσιν ἐπὶ τοῦ στέρνου. ὃ δὲ 
3 ᾿ ᾽ ἕὸ 2 ᾿ Α 3 Ἁ » ΄ 

ἀναδίδωσιν αὐτοῖς ἄνθη τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ κόλπου, 
-»" ς » 

τὰ δὲ ἀπὸ τῆς ἀγκάλης, ὡς στεφάνους τε ἀπ᾿ αὐτῶν 
διαπλέκοιεν καὶ καϑεύδοιεν ἐπὶ τῶν ἀνϑέων ἱεροὶ 

᾿ -Ξ Α 3 , ΕΒ 37 κ 

καὶ εὐώδεις. καὶ τῆς τἀ τβ ον γθῳ ᾶλλο ἄλλῳ τὰ παι- 

δία σείστροις ἅμα. ταυτὶ “γὰρ ἔναυλα ἐκείνῳ τῷ 
ὕδατι. κφοκόδειλοι μὲν οὖν καὶ οἵ ποτάμιοι τῶν 
ἵππων. οὕς τῷ Νείλῳ τινὲς προσγράφουσιν ἀπό- 
κεινται νῦν ἐν βαϑείᾳ τῇ ὁ μὴ δέος τοῖς παιδίοις 

ἐμπέσοι; γεωργίας δὲ καὶ “ναυτιλίας σύμβολα δηλοῖ 

τὸν Νεῖλον ἐκ τοιοῦδε, ὦ παῖ, λόγου" ὁ Νεῖλος 

“Αἴγυπτον πλωτὴν ἐργασάμενος εὐκάρπῳ τῇ γῇ 
-" - 3 

χρῆσϑαι δίδωσιν ὑπὸ τῶν πεδίων ἐχποϑείς ; ἕν Α{- 
ϑιοπίᾳ δέ, ὅϑεν ἄρχεται, ταμίας αὐτῷ δαίμων ἐφέ- 
στηχεν. ὑφ᾽ οὗ πέμπεται ταῖς ὥραις σύμμετρος. γέ- 
γραπται δὲ οὐρανομήκης ἐπινοῆσαι καὶ τὸν πόδα 
ἐπέχει, ταῖς πηγαῖς ; οἷον, ὦ Πόσειδον, προσνεύων. 

Ὁ ἐς τοῦτον ὁ ποταμὸς Αλένοι καὶ αἰτεῖ τὰ βρέφη αὐτῷ 

πολλὰ εἶναι. 

ἘΡΩΤῈΣ. 

ς΄. Μῆλα ἔρωτες ἰδοὺ τρυγῶσιν. εἰ δὲ πλῆϑος 
αὐτῶν, μὴ ϑαυμάσῃς, νυμφῶν γὰρ δὴ παῖδες οὗτοι 
γίγνονται, τὸ ϑνητὸν ἅπαν διακχυβερνῶντες. πολλοὶ 
διὰ πολλά, ὧν ἐρῶσιν ἄνθρωποι. τὸν δὲ οὐράνιόν 
φασιν ἐν τῷ οὐρανῷ πράττειν τὰ ϑεῖα. μῶν ἐπη- 
σϑου τι τῆς ἀνὰ τὸν κῆπον εὐωδίας ἢ βραδύνει σοι 
τοῦτο; ἀλλὰ προϑύμως ἄκουε, προσβαλεῖ γὰρ σε 
μετὰ τοῦ λόγου καὶ τὰ μῆλα. ὄρχοι μὲν οὗτοι φυτῶν 
ὀρϑοὶ πορεύονται, τοῦ μέσου δὲ αὐτῶν ἐλευϑερία 
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βαδίζειν. πόα δὲ ἁπαλὴ κατέχει τοὺς δρόμους οἵα 
καὶ κατακλιϑέντι στρωμνὴ εἶναι. ἀπ᾿ ἄκρων δὲ τῶν 
ὄξων μῆλα χρυσᾶ καὶ πυρσὰ καὶ ἡλιώδη προσάγονται 
τὸν ἑσμὸν ὅλον τῶν ἐρώτων γεωργεῖν αὐτά. φαφέ- 
ται μὲν οὖν αὗται χρυσόπαστοι καὶ χρυσαῖ καὶ τὰ 
ἐν αὐταῖς βέλη. γυμνὴ τούτων ἡ ἀγέλη πᾶσα καὶ 

κοῦφοι διαπέτονται περιαρτήσαντες αὐτὰ ταῖς μη- 
λέαις. αἵ δὲ ἐφεστρίδες αἱ ποικίλαι κεῖνται μὲν ἐν 

τῇ πόᾳ, μυρία δὲ αὐτῶν τὰ ἄνϑη, οὐδὲ ἐστεφάνων- 
ται τὰς κεφαλὰς ὡς ἀποχρώσης αὐτοῖς τῆς κόμης. 
πτερὰ δὲ κυάνεα καὶ φοινικᾷ καὶ χρυσᾶ ἐνίοις μονον - 
οὐ καὶ αὐτὸν πλήττει τὸν ἀέρα ξὺν ἁρμονίᾳ μου- 
σικῃῇ. φεῦ τῶν ταλάρων, ἐς οὗς ἀποτίϑενται τὰ μῆλα, 
ὡς πολλὴ μὲν περὶ αὐτοὺς ἡ σαρδώ, πολλὴ δὲ ἡ 
σμάραγδος. ἀληϑινὴ δὲ ἡ μάργηλις, ἡ συνθήκη δὲ 
αὐτῶν Ἡφαίστου νοείσϑω. οὐδὲ κλιμάκων δέονται τ' 
πρὸς τὰ δένδρα παρ᾽ αὐτοῦ. ὑψοῦ γὰρ καὶ ἐς αὐτὰ 
πέτονται τὰ μῆλα. καὶ ἵνα μὴ τοὺς χορεύοντας λέἕ- 
γῶμεν ἢ τοὺς διαϑέοντας ἢ τοὺς καϑεύδοντας ἢ ὡς 
γάνυνται τῶν μήλων. ἐμφαγόντες, ἴδωμεν. ὅ τι ποτὲ 
νοοῦσιν οὗτοι. οἵ γὰρ κάλλιστοι τῶν ἐρώτων ἰδοὺ 
τέτταρες ὑπεξελϑόντες τῶν ἄλλων δύο μὲν αὐτῶν 

ἀντιπέμπουσι μῆλον ἀλλήλοις. ἡ δὲ ἑτέρα δυὰς ὁ 
μὲν τοξεύει τὸν ἕτερον, ὁ δὲ ἀντιτοξεύει καὶ οὐδὲ 

εν Α ἘΝ ΄ “ 2 Ἁ "Ὶ , 
Ὁ ἀπειλὴ τοῖς προσώποις ἔπεστιν. ἀλλα καὶ στερνὰ 

παρέχουσιν ἀλλήλοις. ἵν᾽ ἐκεῖ που τὰ βέλη πελάσῃ. 
καλὸν τὸ αἴνιγμα" σκόπει γάρ, εἴ τι ξυνίημι τοῦ 

ξωγράφου᾽ φιλία ταῦτα, ὦ παῖ, καὶ ἀλλήλων Ἱ ἵμερος, 

οὗ μὲν γὰρ διὰ τοῦ μήλου παίζοντες πόϑου ἄρχον- 
13 80ταῖι. ὅϑεν ὁ μὲν ἀφίησι φιλήσας τὸ μῆλον, ὁ δὲ. 

ς , ϑὴν ΣΑ͂Σ , ΒΞ" . - ς 2 
ὑπτίαις αὐτὸ ὑποδέχεται ταῖς χερσὶ δῆλον ὡς ἄντι- 

7 , ἥν Ἃ ’ δὰ εὖ Ἀ Χ “ 
φιλήσων. εἰ λαβοι, καὶ ἀντιπέμψων αὐτο, τὸ δὲ τῶν 

3 

Ε 
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τοξοτῶν ξεῦγος ἐμπεδοῦσιν ἔρωτα ἤδη φϑάνοντα, 
καὶ φημὶ τοὺς μὲν παίξειν ἐπὶ τῷ ἄρξασϑαι τοῦ ἐρᾶν, 
τοὺς δὲ τοξεύειν ἐπὶ τῷ μὴ λῆξαι τοῦ πόϑου. ἐκεῖνοι 
μὲν οὖν, περὶ οὗς οἱ πολλοὶ ϑεαταί, ϑυμῷ συμπεπ- 
τώκασι καὶ ἔχει τις αὐτοὺς πάλη. λέξω καὶ τὴν πά- 
λην; καὶ γὰρ τοῦτο ἐκλιπαρεῖς" ὁ μὲν ἤφηκε τὸν 

ἀντίπαλον περιπτὰς αὐτῷ κατὰ τῶν νώτων καὶ ἐς 
πνῖγμα ἀπολαμβάνει καὶ καταδεῖ τοῖς σκέλεσιν. ὁ δὲ 
οὔτε ἀπαγορεύει καὶ ὀρϑὸς ὑπανίσταται καὶ διαλύει 
τὴν χεῖρα, ὑφ᾽ ἧς ἄγχεται. στρεβλώσας ἕνα τῶν 

- 2 , 

δαχτύλων. μεϑ᾽ ὃν οὐκέτι οἵ λοιποὶ ἔχουσιν, οὐδέ 
9 εἰσιν ἐν τῷ ἀπρίξ. ἀλγεὶ δὲ ὁ στρεβλούμενος καὶ 
κατεσϑίει τοῦ παλαιστοῦ τὸ οὖς. ὅϑεν δυσχεραίνου-- 

σιν οἵ ϑεώμενοι τῶν ἐρώτων ὡς ἀδικοῦντι καὶ ἐκπα- 
λαίοντι. καὶ μήλοις αὐτὸν καταλιϑοῦσι. μηδὲ ὁ λαγὼς 
ἡμᾶς ἐκεινοσὶ διαφευγέτω. συνθηράσωμεν δὲ αὐτὸν 
τοῖς ἔρωσι. τοῦτο τὸ ϑηρίον ὑποκαϑήμενον ταῖς μη- 
λέαις καὶ σιτούμενον τὰ πέπτοντα ἐς γὴν μῆλα, 
πολλὰ δὲ καὶ ἡμίβρωτα καταλεῖπον διαϑηρῶσιν 
οὗτοι καὶ ταράττουσιν ὁ μὲν κρότῳ χειρῶν, ὁ δὲ 
κεκραγώς, ὁ δὲ ἀνασείων τὴν χλαμύδα. καὶ οἵ μὲν 
ὑπερπέτονται τοῦ ϑηρίου καταβοῶντες. οἵ δὲ μεϑέ- 
πουσιν αὐτὸ πεζοὶ κατὰ ἴχνος, ὁ δ᾽ ὡς ἐπιρρίψων 
ἑαυτὸν ὥρμησε καὶ τὸ ϑηρίον ἄλλην ἐτράπετο. ὁ δὲ 
ἐπιβουλεύει, τῷ σκέλει τοῦ ,1αγώ, τὸν δὲ καὶ διώλι- : 

σϑὲν ἡρηκότα᾽ γελῶσιν οὖν καὶ καταπεπτώκασιν ὃ 

μὲν ἐς πλευράν. ὁ δὲ πρηνής. οἵ δὲ ὕπτιοι. πάντες 
δὲ ἐν τοῖς τῆς διαμαρτίας σχήμασι. τοξεύει δὲ οὐδείς. 
᾽ » δ) “ Ἂ - 
ἀλλὰ πειρῶνται αὐτὸν ἑλεῖν ξῶντα ἱερεῖον τῇ ᾿Ζφρο-. 
δέτῃ ἥδιστον. οἶσϑα γάρ που τὸ περὶ τοῦ λαγὼ λε- 
“γόμενον, ὡς πολὺ τῆς ᾿Δφροδίτης μέτεστιν αὐτῷ᾽ 
λέγεται γοῦν περὶ μὲν τοῦ ϑήλεος ϑηλάξειν τε αὐτό, 

ῶι 

10 

μ᾿ Ωι 

20 

τῷ οι 

80 18 
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ἃ ἔτεκε, καὶ ἀποτίκτειν πάλιν ἐπὶ ταὐτῷ γάλακτι 
καὶ ἐπικυίσκειν δὲ καὶ οὐδὲ εἷς χρόνος αὐτῷ τοῦ 
τοχετοῦ κενός, τὸ δὲ ἄρρεν σπείρει τε, ὡς φύσις 
ἀρρένων. καὶ ἐπικυίσκει παρ᾽ ὃ πέφυκεν. οἵ δὲ ἄτο- 

5. ποι τῶν ἐραστῶν καὶ πειϑώ τινα ἐρωτικὴν ἔν αὐτῷ 
κατέγνωσαν βιαίῳ τέχνῃ τὰ παιδικὰ ϑηρώμενοι. 
ταῦτα μὲν οὖν καταλείπωμεν ἀνθρώποις ἀδίκοις καὶ 
ἀναξίοις τοῦ ἀντερᾶσϑαι. σὺ δέ μοι τὴν ̓ ᾿φφοδίτην 
βλέ ἔπε᾽ ποῦ δὴ καὶ κατὰ τί τῶν μηλεῶν ἐκείνῃ ; ; ὁρᾷς 

10 τὴν ὕπαντρον πέτραν, ἧς νᾶμα κυανώτατον ὑπεκ-. 
τρέχει χλωρόν τε καὶ πότιμον. ὃ δὴ καὶ διοχετεύεται 

ποτὸν εἶναι ταῖς μηλέαις ; ἐνταῦϑα μοι τὴν ᾿άφρο- ΤΊ 
δίτην νόει. νυμφῶν, οἶμαι, αὐτὴν ἱδρυμένων, ὅτι 
αὐτὰς ἐποίησεν ἐρώτων μητέρας καὶ διὰ τοῦτο εὔπαι- 

τὸ δας. καὶ κάτοπτρον δὲ τὸ ἀργυροῦν καὶ τὸ ὑπόχρυ - 
σον ἐχεῖνο σανδάλιον καὶ αἵ περόναι αἷ χρυσαῖ, 
ταῦτα πάντα οὐκ ἀργῶς ἀνῆπται᾽ λέγει δὲ ᾿άφρο- 
δίτης εἶναι, καὶ γέγραπται τοῦτο, καὶ νυμφῶν δῶρα 
εἶναι λέγεται. καὶ οἵ ἔρωτες δὲ ἀπάρχονται τῶν μή- 

3. λὼν καὶ περιεστῶτες εὔχονται καλὸν αὐτοῖς εἶναι 
τὸν κῆπον. 

ΜΕΜΝΩΝ. 

ξζ΄. Ἧ μὲν στρατιὰ Μέμνονος, τὰ ὅπλα δὲ αὐ- 
τοῖς ἀπόκειται καὶ προτέϑενται τὸν μέγιστον αὐτῶν 

ἐπὶ ϑρήνῳ. βέβληται δὲ κατὰ τὸ στέρνον. ἐμοὶ δο- 
88 χεῖν, ὑπὸ τῆς μελίας. εὑρὼν γὰρ πεδίον εὐρὺ καὶ 

σκηνὰς καὶ τεῖχος ἐν στρατοπέδῳ καὶ πόλιν συμπε- 
φραγμένην τείχεσιν. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως οὐκ Αἰϑίοπες 
οὕτοι καὶ Τροία ταῦτα. θρηνεῦεαι δὲ Μέμνων ὁ τῆς 

Ἠοῦς. τοῦτον ἀφικόμενον ἀμῦναι τῇ Τροίᾳ κτείνει, 



ἩΕΣ ἐδ 
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φασίν. ὁ τοῦ Πηλέως. μέγαν ἥκοντα καὶ οὐδὲν αὐ- 
τοῦ μείω. σκόπει γάρ, ὅσος μὲν κεῖται κατὰ τῆς γῆς. 
ὅσος δὲ ὁ τῶν βοστρύχων ἄσταχυς. οὖς. οἶμαι, Νείλῳ 
ἔτρεφε. Νείλου γὰρ Αἰγύπτιοι μὲν ἔχουσι τὰς ἐκ- 
βολάς, Αἰθίοπες δὲ τὰς πηγάς. ὅρα τὸ εἶδος. ὡς ὅ 
ἔρρωται καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπολωλότων, ὅρα τὸν 
ἴουλον, ὡς καϑ᾽ ἡλικίαν τῷ κτείναντι. οὐδ᾽ ἂν μέ- 
λανα φαίης τὸν Μέμνονα, τὸ γὰρ ἀκράτως ἐν αὐτῷ 
μέλαν ὑποφαίνει τι ἄνϑους. αἷ δὲ μετέωροι δαίμονες 
ὼς ἐπὶ τῷ παιδὶ πενθοῦσα κατηφὴ ποιεῖ τὸν Ἥλιον 19 
καὶ δεῖται τῆς Νυκτὸς ἀφικέσϑαι πρὸ καιροῦ καὶ τὸ 
στρατόπεδον ἐπισχεῖν. ἵνα ἐγγένηταί οἱ κλέψαι τὸν 
υἷόν, “ιός που ταῦτα νεύσαντος. καὶ ἰδού, ἐκκέκλε- 
πται καὶ ἔστιν ἐπὶ τέρμασι τῆς γραφῆς. [σπουδὴ καὶ 
κατὰ τί τῆς γῆς] τάφος οὐδαμοῦ Μέμνονος. ὁ δὲ 15 

τὰ Μέμνων ἐν “ἰϑιοπίᾳ, μεταβεβληκὸς ἐς λίϑον μέλανα. 
χαὶ τὸ σχῆμα μὲν καϑημένου, τὸ δὲ εἶδος ἐκεῖνο. 
οἶμαι. καὶ προσβάλλει τῷ ἀγάλματι ἡ ἀκτὶς τοῦ 

Ἡλίου" δοκεῖ γὰρ ὁ Ἥλιος οἷονεὶ πλῆκτρον κατὰ 
στόμα ἐμπίπτων τῷ Μέμνονι ἐκκαλεῖσϑαι φωνὴν 39 
ἐκεῖϑεν καὶ λαλοῦντι σοφίσματι παραμυϑεῖσθϑαι τὴν 
Ἡμέραν. 

ΑΥ"ΎΜΩ ΝΗ. 

η΄. Πεξεύοντι τὴν ϑάλατταν τῷ Ποσειδῶνι ἐντε- 
τύχηκας, οἶμαι, παρ᾽ Ὁμήρῳ. ὅτε κατὰ τοὺς ᾿άχαι- 
οὐς ἀπὸ Αἰγῶν στέλλεται, καὶ ἡ ϑάλαττα γαλήνην 55 
ἄγει παραπέμπουσα αὐτὸν αὐτοῖς ἵπποις καὶ αὐτοῖς 
κήτεσι. καὶ γὰρ ἐκεῖνα ἕπεται καὶ σαίνει τὸν Ποσει- 1ὅ 
“δῶνα ὡς ἐνταῦϑα. ἐκεὶ μὲν οὖν ἠπειρωτῶν οἶμαι 
τῶν ἵππων αἰσϑάνῃ, χαλκόποδάς τε γὰρ αὐτοὺς 
ἀξιοῖ εἶναι καὶ ὠκυπέτας καὶ μάστιγι πλήττεσϑαι, 30 386 

ῬΗϊοξέσαίαϑ οᾶ. ΚαυΞοσ. 11. 20 
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2 » ιν δ ταῦ, Χ ω Α “ Α 
ἐνταῦϑα δὲ ἱππόχαμποι τὸ ἀρμὰ καὶ ἔφυδροι τὰς 
ὁπλὰς καὶ νευστικοὶ χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑποόγλαυ- 

΄ ᾿ , {κι "» ΡΝ  ἘΘΡΟ ΟΞ Τα κοι καί, νὴ “ία, ὅσα δελφῖνες. κακεῖ μὲν δυσχε- Τῖδ 
ραίνειν ὁ Ποσειδῶν ἔοικε καὶ νεμεσᾶν τῷ 41ιὶ κλίέ- 

᾿ ὃ ν ΄ 3 τς 8. ΡΝ » 
γνοντι τὸ Βλληνικοὸν καὶ βραβεξυοντι αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ 

χείρονος. ἐνταῦϑα δὲ φαιδρὸς γέγραπται καὶ ἱλαρὸν 
βλέπει καὶ σεσόβηται μάλα ἐρωτικῶς" ᾿Φμυμώνη γὰρ 
ς ἮΝ » ιν Αι Ν (τ μϑς ’ ἰγ 

ἡ Δαναοὺ ϑαμίξζουσα ἐπὶ τὸ τοῦ νάχου δῶρ κε- 

κράτηκε τοῦ ϑεοῦ καὶ στέλλεται ϑηρεύσων αὐτὴν 
οὕπω ξυνιεῖσαν. ὅτι ἐρᾶται. τὸ γοῦν περίφοβον τῆς 
κόρης καὶ τὸ πάλλεσϑαι καὶ ἡ κάλπις ἡ χρυσὴ δια- 
φεύγουσα τὰς χεῖρας δηλοῖ τὴν ᾿Δμυμώνην ἐκπε- 
πλῆχϑαι καὶ ἀπορεῖν, τί βουλόμενος ὁ Ποσειδῶν 
ἐχλείπει πανσυδὶ τὴν ϑάλατταν, λευκήν. τε ὑπὸ 

τὸ φύσεως οὖσαν ὃ χρυσὸς περιστίλβει κεράσας τὴν 
αὐγὴν τῷ ὕδατι. ὑπεκστῶμεν. ὦ παῖ; τῇ νύμφῃ; 
καὶ γὰρ κῦμα ἤδη κυρτοῦται ἐς τὸν γάμον, τὸ δὲ 
κῦμα γλαυκὸν ἔτι καὶ τοῦ χαροποῦ τρόπου, πορφυ- 

» Α δ ἄς Ὁ, -» , 

ροῦν δὲ αὐτὸ ὁ Ποσειδῶν γράψει. 

σι 

1 ς. 

ΕΠΟΣ. : 

90 ϑ΄. Ὕπομβρος μὲν ἡ γῆ, φέρει δὲ κάλαμον καὶ 
φλοιόν, ἃ δὴ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα δίδωσιν ἡ τῶν 
ἑλῶν εὐφυία. καὶ μυρέκη γέγραπται καὶ κύπειρον, 
καὶ γὰρ ταῦτά ἐστι τῶν ἑλῶν. ὄρη δὲ οὐρανομήκη 
περιβέβληται φύσεως οὐ μιᾶς, τὰ μὲν γὰρ τὴν πέτυν 

ὅ παρεχόμενα λεπτόγεων τιϑεῖ. τὰ δὲ κυπαρίττῳ κο- 
μῶντα τῆς ἀργιλώδους λέγει, ἐλάται δὲ ἐκεῖναι τί 
ἄλλο γε ἢ δυσχείμερον καὶ τραχὺ τὸ ὄρος; οὐ γὰρ 
ἀσπάξονται βῶλον. οὐδὲ ἀγαπῶσι ϑάλπεσϑαι" ταῦτά 
τοι καὶ ἀποικοῦσι τῶν πεδίων, ὡς ἐν τοῖς ὄρεσι 

80 ῥᾷον αὐξόμεναι [τοῦ ἄνω]. πηγαὶ δὲ ἀποβλύξουσι 

τῷ οι 

ΕΣ υς 
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τῶν ὀρῶν. αἵ δὴ ῥέουσαι κάτω καὶ κοινούμεναι τὸ 
[ [7 δεὶ ὦ 3, Ἂς ὦ Ἁ , 2 Ἁ ,Ψ᾿, Ῥ 

ὕδωρ ἕλος ὑπ αὐτῶν τὸ πεδίον, οὐ μὴν ἄτακτον 
γε: οὐδὲ οἷον πεφύρϑαι, διῆκται δὲ αὐτοῦ τὸ νᾶμα 

ττὸ ὑπὸ τῆς γραφῆς, ὡς ἂν καὶ ἡ φύσις αὐτὸ διήλα εν 
ἡ σοφὴ πάντων, Μαιάνδρους δὲ πολλοὺς ἑλέττει Ὁ 

σελίνου βρύοντας ἀγαϑοὺς ναυτέλλεσϑαι τοῖς ὄρνισι 
ΞΞ ς ἊΣ »ν “ ς " 

τοῖς ὑγροῖς. ὁρᾷς γάρ που τὰς νήττας, ὡς ἔφυδροι 
διολισϑάνουσιν ἀναφυσῶσαί τινας οἷον αὐλοὺς τοῦ 

ὕδατος. τί δὴ τὸ τῶν χηνῶν ἔϑνος:; καὶ γὰρ δὴ 
ἐν “ , 

κἀκεῖνοι γεγράφαται κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἐπιπό- 10 
λαιοέ τε καὶ πλωτῆρες. τοὺς δὲ ἐπὶ μακροῖν τοῖν 
σχελοῖν, τοὺς περιττοὺς τὸ ῥάμφος ξένους οἶμαι 
αἰσϑάνῃ καὶ ἁβροὺς ἄλλον ἄλλου πτεροῦ. καὶ τὰ 
σχήματα δὲ αὐτῶν ποικίλα. ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ πέτρας 
ἀναπαύει τὼ πόδε κατὰ ἕνα, ὁ δὲ ψύχει τὸ πτερόν, ιὖ 
ς τῷ. ΄ ς Ἀν. ὧν ’ ; - ΟΡ ς Χ 
ὁ δὲ ἐχκαϑαίρει. ὁ δὲ ῃρηκέ τι ἐκ τοῦ ὕδατος, ὁ δὲ 
ἐς τὴν γῆν ἀπονένευκεν ἐπισιτίσασϑαί τι ἐκεῖϑεν. 

ὡ, ς “- - 
ἡνιοχεῖσϑαι δὲ τοὺς κύκνους ὑπὸ τῶν ἐρώτων ϑαῦμα 

32 , 2 ’ λ ο " " " , 2 οὐδέν, ἀγέρωχοι γὰρ οἵ ϑεοὶ καὶ δεινοὶ παίζειν ἐς 
τοὺς ὄρνιϑας. ὅϑεν μηδὲ τὴν ἡνιόχησιν ἀργῶς παρέλ- 30 

ϑωμεν. μηδὲ αὐτὸ τὸ ὕδωρ, ἐν ᾧ ταῦτα. τὸ μὲν γὰρ 
“ὌΝ 

δὴ υδῶρ τοῦτο κάλλιστον τοῦ ἕλους. τῆς γῆς αὐτὸ 
’ , ’ 

διδούσης αὐτόϑεν., συνίσταται δὲ ἐς κολυμβήϑραν 
’, Ἁ " ὦ 9. ΄ 

παγχάλην. διὰ μέσου γὰρ τοῦ ὕδατος ἀμάραντα νεύει 
τὰ μὲν ἔνϑεν. τὰ δὲ ἐχεῖϑεν, ἡδεῖς ἀστάχυες καὶ 25 

[4 - 

βάλλοντες ἄνϑει τὸ ὕδωρ. περὶ τούτους ἡνιοχοῦσιν 
ἔρωτες ἱεροὺς καὶ χρυσοχαλίνους ὄρνις ὁ μὲν πᾶσαν 

π:-., ᾽ ΄ ς δὲν. -" ε νι 9 , 
ἡνίαν ἔἐνδιδους. ὁ δὲ ἀνακόπτων. ὁ δὲ ἐπιστρέφων. 
ὁ δὲ περὶ τὴν νύσσαν ἐλαύνων --- καὶ παρακελευομέ- 
νῶν τοῖς κύκνοις ἀκούειν δόκει καὶ ἀπειλούντων 8: 
᾿ ΄, -" καῇ 
ἀλλήλοις καὶ τωϑαξόντων, ταῦτα γὰρ τοῖς προσώποις 
", ς ’ Ἀ ἰν 

ἔπεστιν --- ὁ δὲ καταβάλλει τὸν πέλας. ὁ δὲ καταβέ- 
30" 

Φ Ξ 



908 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ Γρ. 387. 

βληκεν, ὁ δὲ ἠγάπησεν ἐκπεσεῖν τοῦ ὄρνιϑος, ὡς 
λούσαιτο ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ. κύκλῳ δὲ ταῖς ὄχϑαις 
ἐφεστᾶσιν οἵ μουσικώτεροι τῶν κύκνων, ἐπάδοντες, 
οἶμαι, τὸν ὄρϑιον, ὡς πρὸς τρόπου τοῖς ἁμιλλωμέ- 

5. νοις. [σημεῖον τῆς ὠδῆς] ὁρὰς τὸ πτηνὸν μειράκιον ; 
ἄνεμος τοῦτο Ζέφυρος, τὴν ὠδὴν τοῖς κύκνοις ἐν- τ 
διδούς. γέγραπται δὲ ἁπαλὸν καὶ χαρίεν ἐς αἴνιγμα 
τοῦ πνεύματος, καὶ αἵ πτέρυγες ἥπλωνται τοῖς κύκ- 
νοις πρὸς τὸ πλήττεσϑαι ὑπὸ τοῦ ἀνέμου. ἰδοὺ καὶ 

τὸ ποταμὸς ὑπεξέρχεται τοῦ ἕλους εὐρὺς καὶ ὑποκυ- 
μαίνων. διαβαίνουσι δ᾽ αὐτὸν αἰπόλοι καὶ νομεῖς 
ἐπὶ ξεύγματος. εἰ δὲ τῶν αἰγῶν ἐπαινοίης τὸν ξω- 
γράφον, ὅτι αὐτὰς ὑποσκιρτώσας καὶ ἀγερώχους 
γέγραφεν, ἢ τῶν προβάτων, ὅτι σχολαῖον αὐτοῖς τὸ 

1 βάδισμα καὶ οἷον ἄχϑος οἵ μᾶλλοι; τὰς τε σύριγγας 

εἶ διεξίοιμεν ἢ τοὺς χρωμένους αὐταῖς, ὡς ὑπεσταλ- 
μένῳ τῷ στόματι αὐλοῦσι, σμικρὸν ἐπαινεσόμεϑα 

τῆς γραφῆς καὶ ὅσον ἐς μίμησιν ἥκει, σοφίαν δὲ 
οὐκ ἐπαινεσόμεϑα, οὐδὲ καιρόν, ἃ δὴ κράτιστα δοκεῖ 

20 τῆς τέχνης. τίς οὖν ἡ σοφία; ξεῦγμα φοινίκων ἐπι- 
βέβληκε τῷ ποταμῷ καὶ μάλα ἡδὺν ἐπ᾽ αὐτῷ λόγον᾽ 
εἰδὼς γὰρ τὸ περὶ τῶν φοινέκων λεγόμενον καὶ ὅτι 
αὐτῶν ὁ μὲν ἄρσην τις, ἡ δὲ ϑήλεια, καὶ περὶ τοῦ 
γάμου σφῶν διακηκοὼς καὶ ὅτι ἄγονται τὰς ϑηλείας 

οῦ περιβάλλοντες αὐτὰς τοῖς κλάδοις καὶ ἐπιτείνοντες 

αὑτοὺς ἐπ᾽ αὐτὰς ἀφ᾽ ἑχατέρου τοῦ γένους ἰδύο 
φοίνικας.] ἕνα κατὰ μίαν ὄχϑην, γέγραφεν᾽ εἶτα ὁ 

18. μὲν ἐρᾷ καὶ ἐπικλίνεται καὶ ὑπεράλλεται τοῦ ποτα- 

μοῦ. τῆς δὲ ϑηλείας ἔτι ἀφεστώσης οὐκ ἔχων ἐπι- 
80 λαβέσϑαι κεῖται καὶ δουλεύει ξεύξας τὸ ὕδωρ, καὶ 

ἔστι τοῖς διαβαίνουσιν ἀσφαλὴς ὑπὸ τὴς τοῦ φλοιοῦ 
τραχύτητος. 
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ΑἸΜΦΙΩΝ. 

’ 

ι(. Τῆς λύρας τὸ σόφισμα πρῶτος Ἑρμῆς πή- 
ξασϑαι λέγεται κεράτοιν δυοῖν καὶ ξυγοῦ καὶ χέλυος. 
καὶ δοῦναι μετὰ τὸν ᾿4πόλλω καὶ τὰς Μούσας ᾽4μ- 

τῖϑ φίονι τῷ Θηβαίῳ τὸ δῶρον. ὁ δὲ οἰχῶν τὰς Θήβας 
᾿ς οὔπω τετειχισμένας ἀφῆκε κατὰ τῶν λίϑων μέλη καὶ 5 

ἀκούοντες οἱ λίϑοι συνθέουσι. ταῦτα γὰρ τὰ ἐν τῇ 
γραφῇ. πρώτην οὖν διαϑεῶ τὴν λύραν, εἰ καϑ' 

αὑτὴν γέγραπται. τὸ μὲν γὰρ κέρας αἰγὸς ἰξάλου 
ποιηταί φασι, χρῆται δὲ αὐτῷ ὁ μὲν μουσικὸς ἐς τὴν 
λύραν, ὁ δὲ τοξύτης ἐς τὰ οἰχεῖα. μέλανα καὶ πριο- τ΄ 
νωτὰ ὁρᾷς τὰ κέρατα καὶ δεινὰ ἐναράξαι, ξύλα δέ, 

᾿ς ὅσων δεῖ τῇ λύρα, πύξου πάντα στρυφνοῦ καὶ λείου 
᾿ τὸν ὄζον. ἐλέφας οὐδαμοῦ τῆς λύρας οὔπω οἱ ἄνϑρω- 

ποι εἰδότες οὔτε αὐτὸ τὸ ϑηρίον. οὔτε ὅ τι τοῖς 
κέρασιν αὐτοῦ χρήσονται, καὶ ἡ χέλυς μέλαινα μέν. τ5 
διηκρέβωται δὲ κατὰ τὴν φύσιν καὶ λαγαροὺς περι- 
βέβληται κύκλους ἄλλον ξυνάπτοντας ἄλλῳ ξανϑοῖς 
τοῖς ὀμφαλοῖς, νευραὶ δὲ τὰ μὲν ἐπὶ τῇ μαγάδι πρό- 
κεινται καὶ τοῖς ὀμφαλοῖς ἀπαντῶσι. τὰ δὲ ὑπὸ τῷ 
ξυγῷ κοῖλα δοκοῦσι. σχῆμά που τοῦτο αὐτῶν ἀνα- 0 
λογώτατον ἀνακεκλίσϑαι σφᾶς ὀρϑὰς ἐν τῇ λύρᾳ. 
ὁ δὲ ᾿“μφίων τί φησι; τί ἄλλο γε ἢ ψάλλει καὶ [ἡ 
ἑτέρα χεὶρ] τείνει τὸν νοῦν ἐς τὴν πηκτίδα καὶ παρὰ- 

ττ9 φαίνει τῶν ὀδόντων. ὅσον ἀπόχρη τῷ ἄδοντι; ἄδει 
δέ, οἶμαι, τὴν γῆν. ὅτι πάντων γενέτειρα καὶ μήτηφ : 
οὖσα καὶ αὐτόματα ἤδη τείχη δίδωσιν. ἡ κόμη δὲ 
ἡδεῖα μὲν καὶ καϑ᾿ ἑαυτὴν ἐναλύουσα μὲν τῷ με- 
τώπῳ, συγκατιοῦσα δὲ τῷ ἰούλῳ παρὰ τὸ οὖς καὶ 
χρυσοῦ τι ἐπιφαίνουσα, ἡδίων δὲ μετὰ τῆς μίτρας. 
ἥν φασιν οἱ τῶν ἀποϑέτων ποιηταὶ Χάριτας καμεῖν, 80 

τῷ Θι 



10 

[ὩῸ σι 

20 

25 

᾽ν 
ον 

8910 Σ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ το ἜῤΙ88, 

ἄγαλμα ἥδιστον καὶ προσεχέστατον τῇ λύρα. δοκῶ 
μοι τὸν Ἑρμῆν ἔρωτι κατειλημμένον δοῦναι ᾿Δμφίονι 
ἄμφω τὰ δῶρα. καὶ ἡ χλαμύς, ἣν φορεῖ. κἀκείνη 
παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ τάχα᾽ οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς μένει χρώ- 
ματος, ἀλλὰ τρέπεται καὶ κατὰ τὴν ἶριν μετανϑεῖ. 
χάϑηται δὲ ἐπὶ κολωνοῦ τῷ μὲν ποδὶ κρούων ξυμ- 
μελές, τῇ δεξιᾷ δὲ παραπλήττων τὰς νευρὰς ψάλλει, 
καὶ ἡ ἑτέρα χεὶρ ἐν ὀρϑαῖς ταῖς τῶν δακτύλων προ- 
βολαῖς. ὅπερ ὥμην πλαστικὴν ἀπαυϑαδιεῖσϑαι μόνην. 
εἶεν. τὰ δὲ τῶν λίϑων πῶς ἔχει; πάντες ἐπὶ τὴν 
ὠδὴν συνϑέουσι καὶ ἀκούουσι καὶ γίγνονται τεῖχος, 
καὶ τὸ μὲν ἐξῳκοδόμηται, τὸ δὲ ἀναβαίνει, τὸ δὲ 
ἄρτι κατέλαβον. φιλότιμοι καὶ ἡδεῖς οἱ λέϑοι καὶ ϑη- 
τεύοντες μουσικῇ, τὸ δὲ τεῖχος ἑπτάπυλον, ὅσοι τῆς 
λύρας οἷ τόνοι. 

ΦΔΑΕΘΩΝ. 

ια΄. Χρυσᾶ τῶν Ἡλιάδων τὰ δάκρυα᾽ Φαέϑοντε 180 
λόγος αὐτὰ ῥεῖν, τοῦτον γὰρ παῖδα Ἡλίου γενό- 
μένον ἐπιτολμῆσαι τῷ πατρῴῳ δίφρῳ κατὰ ἔρωτα 
ἡνιοχήσεως καὶ μὴ κατασχόντα τὴν ἡνίαν σφαλῆναι 
καὶ ἐν τῷ Ἠριδανῷ πεσεῖν. ταῦτα τοῖς μὲν σοφοῖς 
πλεονεξία τις εἶναι δοκεῖ τοῦ πυρώδους, ποιηταῖς 

δὲ καὶ ξωγράφοις ἵπποι καὶ ἅρμα, καὶ συγχεῖται τὰ 
οὐράνια. σκόπει γάρ᾽ νὺξ μὲν ἐκ μεσημβρίας ἐλαύ- 
νει τὴν ἡμέραν, ὁ δὲ ἡλίου κύκλος ἐς γῆν ῥέων ἕλκει 
τοὺς ἀστέρας. αἱ δὲ Ὧραι τὰς πύλας ἐκλιποῦσαι φεύ- 
γουσιν ἐς τὴν ἀπαντῶσαν αὐταῖς ἀχλὺν καὶ οἵ 
ἵπποι τῆς ζεύγλης ἐκπεσόντες οἴστρῳ φέρονται, 
ἀπαγορεύει δὲ ἡ Γῆ καὶ τὰς χεῖρας αἴρει ἄνω, 
ῥαγδαίου τοῦ πυρὸς ἐς αὐτὴν ἰόντος. ἐκπίπτει δὲ 
τὸ μειράκιον χαὶ χαταφέρεται, τήν τε γὰρ κόμην 

7 

ὟΝ 
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ἐμπέπρησται καὶ τὰ στέρνα ὑποτύφεται ποταμῷ τὲ 88: 
Ἠριδανῷ ἐμπεσεῖται καὶ παρέξει μῦϑόν τινα τῷ 
ὕδατι" κύκνοι γὰρ δὴ ἀναφυσῶντες ἡδὺ τὸ ἐντεῦϑεν 
καὶ ποιήσονται ὠδὴν τὸ μειράκιον, ἀγέλαι τε αὐτῶν 
ἀρϑεῖσαι Καύστρῳ ταῦτα καὶ Ἴστρῳ ἄσοντοι καὶ 5 
οὐδὲν ἀνήκοον ἔσται τοῦ τοιούτου λόγον. Ζεφύρῳ 
τε χρήσονται πρὸς τὴν ὠδὴν ἐλαφρῷ καὶ ἐνοδίῳ, 

81 λέγεται γὰρ ξυναυλίαν τοῦ ϑρήνου τοῖς κύκνοις 
ὁμολογῆσαι. ταῦτά τοι καὶ πάρεστι τοῖς ὄρνισιν, ὥστε 
ὥρα καὶ ψάλλειν αὐτοὺς οἷον ὄργανα. τὰ δὲ ἐπὶ τῇ 
ὄχϑῃ γύναια, αἱ οὔπω δένδρα, φασὶ τὰς Ἡλιάδας 
ἐπὶ τῷ ἀδελφῶ μεταφύναι καὶ ἐς δένδρα λῆξαι δά- 
κρυά τε ἀφιέναι. καὶ ἡ γφαφὴ ταῦτα οἶδε" ῥίζας γὰρ 
βαλλομένη τοῖς σφυροῖς τὰ μὲν ἐς ὀμφαλὸν δένδρα 
αὗται. τὰς δὲ χεῖρας ὄξοι φϑάνουσι᾽ φεῦ τῆς κόμης, τὉ 
ὡς αἰγείρου πάντα. φεῦ τῶν δακρύων, ὡς χρυσᾶ, 
καὶ τὸ μὲν πλημμῦρον ἐν τῇ τῶν ὀφθαλμῶν ἔδρα 
χαροπαῖς ἐπαυγάξει ταῖς κόραις καὶ οἷον ἀκτῖνα 
ἕλκει, τὸ δὲ ταῖς παρειαῖς ἐντυγχάνον μαρμαίρει 
περὶ τὸ ἐχείνῃ ἔρευϑος, τὰ δὲ στάξοντα χατὰ τοῦ : 
στέρνου χρυσὸς ἤδη. ϑροηνεῖ καὶ ὁ ποταμὸς ἀνέχων 
τῆς δίνης καὶ τῷ μὲν Φαέϑοντι κόλπον ὑπέχει. τὸ 
γὰρ χρῶμα δεξαμένου, τὰς δὲ Ἡλιάδας γεωργήσει 
αὐτίχα, αὔραις γὰρ καὶ κρυμοῖς. οὖς ἀναδίδωσι. 
λιϑουργήσει καὶ πεσόντα ὑποδέξεται καὶ διὰ φαιδροῦ 35 31 
τοῦ ὕδατος ἀπάξει τοῖς ἐν Φκεανῷ βαρβάροις τὰ τῶν 
αἰγείρων ψήγματα. 

" 0 

τέ ς 

ΒΟΣΠΟΡΟΣ. 

ἢ ιβ. --- [ἰτὰ δὲ ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ γύναια] παραβοῶσι. 
᾿ παρακαλεῖν δὲ καὶ τοὺς ἵππους ἐοίκασι μὴ ῥῖψαι τὰ 

᾿ παιδία, μηδὲ ἀποπτύσαι τὸν χαλινόν. ἑλεῖν δὲ καὶ 30 
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συμπατῆσαι τὰ ϑηρία. οἱ δὲ ἀκούουσιν, οἶμαι. καὶ 
ποιοῦσι ταῦτα. ϑηράσαντας δὲ αὐτοὺς καὶ δαῖτα 
ἡρηκότας διαπορϑμεύει ναῦς ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐς 
τὴν ᾿Δσίαν σταδίους μάλιστάώ που τέτταρας, τουτὶ 
γὰρ τὸ ἐν μέσῳ τοῖν ἐϑνοῖν., καὶ αὐτερέται πλέου- 
σιν᾽ ἰδοὺ καὶ πεῖσμα βάλλονται, δέχεται δὲ αὐτοὺς 
οὐἰκέα μάλα ἡδεῖα ϑαλάμους ὑποφαίνουσα καὶ ἀνδρῶ- 
νας καὶ ϑυρίδων ἴχνη, καὶ τεῖχος δὲ περιβέβληται 
καὶ ἐπάλξεις ἔχει. τὸ δὲ κάλλιστον αὐτῆς. ἡμέκυκλος 
περιέστηχε στοὰ ἱτῇ ϑαλάττῃ] κιρροειδὴς ὑπὸ τοῦ ἐν 
αὐτῇ λέϑου. γένεσις ἐκ πηγῶν τῷ λίϑῳ, ϑερμὸν 

Α -» ς , . -»" ΄ , 
γὰρ νᾶμα ὑπεχρέον τὰ τῆς κάτω Φρυγέας ὄρη καὶ 185} 

Ἄ δ -» ᾿] Ἁ , Ρ] ὥ τ 4 3 

τὸ ῥεύμα ἐς τὰς λιϑοτομίας ἐσώγον ὑπόμβρους ἐρ- 
γάξεται τῶν πετρῶν ἐνίας καὶ ὑδατώδη ποιεῖ τὴν 
ἔκφυσιν τῶν λίϑων, ὅϑεν αὐτῶν καὶ πολλὰ τὰ χρώ- 
ματα ϑολερὸν μὲν γάρ, ἔνϑα λιμνάξει, καὶ κιρρο- 
εἰδὲς δίδωσι. καϑαρὸν δὲ ὅπου. κρυσταλλοειδὲς 
3 - ᾿ ,ὕ , , }) » 
ἐκεῖϑεν καὶ ποικίλλει τὰς πέτρας ἕν πολλαῖς διαπι- 

νόμενον ταῖς ὀπαῖς. ἡ ἀκτὴ δὲ ὑψηλὴ καὶ τοιοῦδε 
αὐϑου φέρει σύμβολα᾽ κόρη καὶ παῖς ἄμφω καλὼ 

-" » ΄ ᾽ ΄ 

καὶ φοιτῶντε ταὐτῷ διδασκάλῳ προσεκαύϑησαν ἀλλή- 
λοις καὶ περιβάλλειν οὐκ οὔσης ἀδείας ὥρμησαν 
ἀποϑανεῖν ἀπὸ ταυτησὶ τῆς πέτρας κἀντεῦϑεν ἤρϑη- 
σαν ἐς τὴν ϑάλατταν ἐν ὑστάταις καὶ πρώταις περι- 
βολαῖς, καὶ ὁ Ἔρως ἐπὶ τῇ πέτρᾳ τείνει τὴν χεῖρα 

κ , ς ᾿ - ς ’ 

ἐς τὴν θάλατταν, ὑποσημαίνων τὸν μὖῦϑον ὁ ξζωγρά- 
ἰν “- , 

φος. ἡ δὲ ἐφεξῆς οἰκία, χηρεύει τι γύναιον ἐξελη- 
" 3 , 

λυϑὸς τοῦ ἄστεος δι΄ ὄχλον νέων. ἁρπάσεσϑαι γὰρ 
αὐτὸ ἔφασαν καὶ ἀφειδῶς ἐκώμαζξον καὶ δώροις ἐπεί- 
ρῶν. ἡ δ᾽. οἶμαι, κομψόν τι ἐς αὐτοὺς ἔχουσα κνίζξει 
τὰ μειράκια καὶ δεῦρο ὑπεξελϑοῦσα οἰκεῖ τὴν ἐχυ- 
ρὰν ταύτην οἰκίαν. σκέψαι γὰρ ὡς ὠχύρωται᾽ πκρη- 

ὃν»... 
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μνὸς τῇ ϑαλάττῃ ἐφέστηχε τὰ μὲν κλυζόμενα ὑπω- 
λισϑηκώς. τὰ δὲ ἄνω προεχκείμενος ἔφαλόν τινα 
ταύτην ἀνέχων οἰκίαν, ὑφ᾽ ἧς καὶ ἡ ϑάλαττα κυα- 
νωτέρα φαίνεται καϑιεμένων ἐς αὐτὴν τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν. καὶ ἡ γὴ παρέχεται τὰ νεὼς πάντα πλὴν τοῦ 
κινεῖσθαι. ἐς τοῦτο ἥκουσαν τὸ φρούριον οὐδὲ ὡς 
ἀπολελοίπασιν αὐτὴν οἵ ἐρῶντες. ἀλλ᾽ ὁ μὲν κυα- 
νόπρωρον. ὁ δὲ χρυσόπρωρον, ὁ δὲ ἄλλος ἄλλο τι 
τῶν ποικίλων ἀκατίων ἐμβεβηκὼς πλεῖ, καὶ ὁ κῶμος 
αὐτὸς καλοί τε καὶ ἐστεφανωμένοι, καὶ ὁ μὲν αὐλεῖ, 
ὁ δὲ κροτεῖν φησιν, ὁ δὲ ἄδει, οἶμαι, στεφάνους δὲ 

188 ἀναρριπτοῦσι καὶ φιλήματα, καὶ οὐδὲ ἐρέττουσιν, 

ἢ 

2 . 2 , λ ᾿ ΄, ᾿ ες , ϑὰ ἀλλὰ ἐπέχουσι τὴν εἰρεσίαν καὶ υφορμίζονται τῷ 

κρημνῷ. τὸ δὲ γύναιον ἀπὸ τῆς οἰκίας οἷον ἐκ περιω- 
πῆς ὁρᾷ ταῦτα καὶ γελᾷ κατὰ τοῦ κώμου. χλιδῶσα 
ἐς τοὺς ἐρῶντας ὡς οὐ πλεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ νεῖν 

ἀναγκάξουσα. καὶ ποίμναις ἐντεύξῃ προχωρῶν καὶ 
μυκωμένων ἀκούσῃ βοῶν καὶ συρίγγων βοὴ περιη- 
χήσει σε καὶ κυνηγέταις ἐντεύξῃ καὶ γεωργοῖς καὶ 

» " , " » 2 , ᾿ ποταμοῖς καὶ λέμναις καὶ πηγαῖς --- ἐκμέμακται γὰρ 
᾿ Ἀ , 7 ' 

ἡ γραφὴ καὶ τὰ ὄντα καὶ τὰ γιγνόμενα καὶ ὡς ἂν 
γένοιτο ἔνια. οὐ διὰ πλῆϑος αὐτῶν ῥαδιουργοῦσα 

. 2 ΄ 3 2 Ε - ΟῚ Ῥω Ρ “ 
τὴν εὐ λΗΝει κοι ἀλλ ἐπιτελοῦσα τὸ ἐμβᾶτον οὐκδῖον, 

ὡς ἂν εἰ καὶ ἕν τι ἔγραφεν - ἔς τ᾽ ἂν ἐφ᾽ Ἱερὸν 
ἀφικώμεϑα. καὶ τὸν ἐκεῖ νεῶν. οἶμαι, ὁρᾷς, καὶ 

στήλας. αἵ περιίδρυνται αὐτῷ. καὶ τὸν ἐπὶ τῷ στό- 
᾿ -»" - 

ματι πυρσόν. ὃς ἤρτηται ἐς φρυχτωρίαν τῶν νεῶν, 
α΄ πλέουσιν ἐκ τοῦ Πόντου. 

, , 3 Ω 8. 3. ἐπ " " - ΄ [07γ͵) ..τὐἰ οὖν οὐκ ἐπ᾽ ἄλλο ἄγεις; ἱκανῶς γάρ 
μοι τὰ τοῦ Βοσπόρου διανενόηται.“" τί φήσεις ; λέλοιπέ : 

Ὰ » δ , τι 5. ἃ ; ἢ ΄ ο 2 
με τὸ τῶν ἁλιέων, ὃ κατ᾽ ἀρχὰς ἐπηγγειλάμην. ἵν 

ἢ ᾿ » Ξ 

οὖν μὴ περὶ μικρῶν διεξίοιμεν, ἀλλὰ περὶ ὧν λέγειν 

σι 

20 

τῷ 
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ἄξιον, τοὺς μὲν καλάμῳ ϑηρῶντας ἢ κύρτῳ τεχνά- 
ξοντας ἢ εἴ τις ἀνιμᾷ δίκτυον ἢ ἐναράττει τρίαιναν, 

ἀφέλωμεν τοῦ λόγου, σμικρὰ γὰρ ἀκούσῃ περὶ αὐτῶν 
καὶ φανεῖταί σοι μᾶλλον ἡδύσματα τῆς γραφῆς, τοὺς 

5 δὲ ἐπιχειροῦντας τοῖς ϑύυννοις ἴδωμεν, ἄξιοι γὰρ 
οὗτοι λόγου διὰ μέγεϑος τῆς ϑήρας. φοιτῶσιν οἵ 
ϑύννοι τῇ ἔξω ϑαλάττῃ παρὰ τοῦ Πόντου γένεσιν ἕν 
αὐτῷ σχόντες καὶ νομὰς τὰς μὲν ἰχϑύων, τὰς δὲ 
ἰλύων καὶ χυμῶν ἑτέρων, οὗς Ἴστρος ἐς αὐτὸν φέρει 

τὼ χαὶ Μαιώῶτις, ὑφ᾽ ὧν γλυκερώτερος καὶ ποτιμώτερος 
ἄλλης ϑαλάττης ὁ Πόντος. νέουσι δὲ οἷον στρατιωτῶν 

’ ΕΘ ὙΦ. Ὁ, δ δὴ Ἄν 5, ΩΣ ; " αὖ φ 
φαλαγξ ἐπὶ ὀκτὼ καὶ ἐφ΄ ἑκκαίδεκα καὶ δὶς τόσοι, 

καὶ ὑποκυματίξουσιν ἀλλήλοις, ἄλλος ἄλλῳ ἐπινέον- 184 
» ΄ [κ 3 - ᾿ 5 ὅς 7 

τες. τοσοῦτον βαϑος. σον αὐτῶν τὸ εὕρος. ἰδέαι 

1 μὲν οὖν, καϑ'΄ ἃς ἁλίσκονται, μυρίαι, καὶ γὰρ σιδη- 
οὖν ἔστιν ἐπ᾿ αὐτοὺς ϑήξασϑαι καὶ φάρμακα ἐπι- 
πάσαι καὶ σμικρὸν ἤρκεσε δίκτυον, ὅτῳ ἀπόχρη καὶ 
σμικρόν τι τῆς ἀγέλης. ἀρίστη δὲ ἥδε ἡ ϑήρα᾽ σκο- 
πιωρεῖται γάρ τις ἀφ᾽ ὑψηλοῦ του ξύλου ταχὺς μὲν 

9 ἀριϑμῆσαι, τὴν δὲ ὄψιν ἱκανός, δεῖ γὰρ αὐτῷ πε- 
πηγέναι μὲν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐς τὴν ϑάλατταν, ἐξι- 
κνεῖσϑαι δὲ πορρωτάτω, κἂν ἐμβάλλοντας τοὺς 
ἰχϑῦς ἴδῃ, βοῆς τε ὡς μεγίστης δεῖ αὐτῷ πρὸς τοὺς 
ἐν τοῖς ἀκατίοις, καὶ τὸν ἀριϑμὸν λέγει καὶ τὰς 

95 μυριάδας αὐτῶν, οἱ δὲ ἀποφράξαντες αὐτοὺς βαϑεῖ 
καὶ κλειστῷ δικτύῳ δέχονται λαμπρὰν ἄγραν, ὑφ᾽ 
ἧς καὶ πλουτεῖν ἕτοιμον τῷ τῆς ϑήρας ἡγεμόνι. βλέπε 
πρὸς τὴν γραφὴν ἤδη. κατόψει γὰρ αὐτὰ καὶ δρώ- 
μενα᾽ ὁ μὲν σχοπιωρὸς ἐς τὴν ϑάλατταν βλέπει δια- 

0 πέμπων τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐς τὴν τοῦ ἀριϑμοῦ σύλλη- 
-" - -» ἕω ᾿Ὶ -»" 

ψιν, ἐν γλαυκῷ δὲ τῷ τῆς ϑαλάττης ἄνϑει τὰ τῶν 
ἰχϑύων χρώματα μέλανες μὲν οὗ ἄνω δοκοῦσιν, 
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ἧττον δὲ οἱ ἐφεξῆς, οἱ δὲ μετ᾽ ἐκείνους ἤδη παρα- 
εὐδονται τὴν ὄψιν, εἶτα σκιώδεις, εἶτα ὑδαρεῖς ᾽ ᾽ 0 

» ᾿ ν , 

ὑπονοῆσαι, καταβαίνουσα γὰρ ἐς τὸ ὕδωρ ἡ ὄψις 
ἀμβλύνεται διακριβοῦν τὰ ἐν αὐτῶ. ὁ δὲ τῶν ἁλιέων 

.ν ε »-" Α Ἁ Α ΄ ς " - , 

δῆμος ηδεῖς καὶ ξανϑοὶ τὴν χρόαν ὑπὸ τοῦ ϑέρεσϑαι 
Α Α Ἁ ΄ ς Ἁ ΄ 

καὶ ὁ μὲν τὴν κώπην ξεύγνυσιν : ὁ δὲ ἐρέττει μάλα 
διεξωδηκότι τῷ βραχίονι, ὁ δὲ ἐπικελεύεται τῷ 
πέλας. ὁ δὲ παίει τὸν μὴ ἐρέττοντα, βοὴ δὲ ἦρται 

τῶν ἁλιέων, ἐμπεπτωκότων ἤδη τῶν ἰχϑύων ἐς τὸ 
ς Υ͂ » - 

δίκτυον, καὶ τοὺς μὲν ἡρήκασι. τοὺς δὲ αἱροῦσιν. 
3 -» [χ ΄ - ΄ ᾿ 

ἀμηχανοῦντες δέ, δ᾽ τι χρήσονται τῷ πλήϑει καὶ 
παρανοίγουσι τοῦ δικτύου καὶ συγχωροῦσιν ἐνίους 
διαφυγεῖν καὶ διεκπεσεῖν. τοσοῦτον ἐς τὴν ϑήραν 
τρυφῶσιν. 

ΣΕΜΈΛΗ. 

ιδ΄. Βροντὴ ἐν εἴδει σκληρῷ καὶ ᾿ἀστραπὴ σέλας 
ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἱεῖσα πῦρ τε ῥαγδαῖον ἐξ οὐρα- 
νοῦ τυραννικῆς οἰχίας ἐπειλημμένον λόγου τοιοῦδε, 

8 εἰ μὴ ἀγνοεῖς, ἅπτεται᾽ πυρὸς νεφέλη περισχοῦσα 
τὰς Θήβας ἐς τὴν τοῦ Κάδμου στέγην ῥήγνυται κω- 
μάσαντος ἐπὶ τὴν Σεμέλην τοῦ Διός, καὶ ἀπόλλυται 5 
μέν, ὡς δοκοῦμεν, ἡ Σεμέλη, τίκτεται δὲ Ζιόνυσος, 
οἶμαι. νὴ Δία. πρὸς τὸ πῦρ, καὶ τὸ μὲν τῆς Σεμέ- 
λης εἶδος ἀμυδρὸν διεχφαίνεται ἰούσης ἐς οὐρανόν. 
καὶ αἱ Μοῦσαι αὐτὴν ἐκεῖ ἄσονται. ὁ δὲ Διόνυσος 
τῆς μὲν μητρὸς ἐκϑρώσκει δαγείσης τὴν γαστέρα. 
τὸ δὲ πῦρ ἀχλυῶδες ἐργάξεται φαιδρὸν αὐτός, οἷον 

. ἀστήρ τις, ἀστράπτων. διασχοῦσα δὲ ἡ φλὸξ ἄντρον 

Ὁ. γι 

- , Α “Ὰ . 5 3 , 
τι τῷ Διονύσῳ σκιαγραφεῖ παντὸς ἤδιον ““σσυρίου 

τε καὶ Μυδίου, ἕλικές τε γὰρ περὶ αὐτὸ τεϑήλασι 
καὶ κιττοῦ κόρυμβοι καὶ ἤδη καὶ ἄμπελοι καὶ ϑύρσου 

Θ Θ 

τ σι 

90 89 
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ς » Ἂν ς 

δένδρα οὕτω τι ἑκούσης ἀνασχόντα τῆς γῆς, ὡς κἀν 
» Ξ3 “, ε τῷ πυρὶ εἶναι ἔνια. καὶ οὐ χρὴ ϑαυμάζξειν, εἰ στε- 

Ἢ -» ν ΄ -» 
φανοῖτο πῦρ ἐπὶ τῷ Διονύσῳ ἡ γῆ; ἥ γε καὶ συμ- 
βακχεύσει αὐτῷ καὶ οἶνον ἀφύσσειν ἐκ πηγῶν δώσει 

΄ τ “ἢ Ἁ » [νυ] Ἶ ᾿Ὶ ΡῚ ΄ ΙῚ 

γάλα τε οἷον ἀπὸ μαζῶν ἕλκειν τὸ μὲν ἐκ βώλου. τὸ 
᾿ ᾽ »" 

δὲ ἐκ πέτρας. ἄκουε τοῦ Πανός. ὡς τὸν Ζιόνυσον 
ἄδειν ἔοικεν ἐν κορυφαῖς τοῦ Κιϑαιρῶνος, ὑποσκιρ- 

"» " ε Ἁ Α ᾽ ΄ Ε -" 3 

τῶν εὔιον. ὃ Κιϑαιρὼν δὲ ὀλοφύρεται ἐν εἴδει ἀν- 
ϑρώπου τὰ μικρὸν ὕστερον ἐν αὐτῷ ὄχη καὶ κιττοῦ 
φέρει στέφανον ἀποχλένοντα τῆς κεφαλῆς. στεφα- 

»" Α 3 “- »" 

νοῦται γὰρ δὴ αὐτῷ σφόδρα ἄκων, ἐλάτην τε αὐτῷ 
παραφυτεύει Μέγαιρα καὶ πηγὴν ἀναφαίνει ὕδατος 

--2 ,᾿ ὌΝ ἐπὶ τῷ ᾿Ακταίονος. οἶμαι. καὶ Πενθέως αἵματι. 

ωι 

μ" Θ 

4ΡΙ44ΝΗ. 

ιε΄. Ὅτι τὴν ᾿Δἀριάδνην ὁ Θησεὺς ἄδικα δρῶν --- 
1 οὗ δ᾽ οὐκ ἄδικά φασιν, ἀλλ᾽ ἐκ Διονύσου -- - κατέ- 

λιπεν ἐν Δίᾳ τῇ νήσῳ καϑεύδουσαν. τάχα που καὶ 
τίτϑης διακήκοας, σοφαὶ γὰρ ἐκεῖναι τὰ τοιαῦτα καὶ 
δακρύουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὅταν ἐθέλωσιν. οὐ μὴν δέο- 
μαι λέγειν, Θησέα μὲν εἶναι τὸν ἐν τῇ νηΐ, Διόνυσον 

0 δὲ τὸν ἐν τῇ γῆ. οὐδ᾽ ὡς ἀγνοοῦντα ἐπιστρέφοιμ᾽ 
ἂν ἐς τὴν ἐπὶ τῶν πετρῶν, ὡς ἐν μαλακῷ κεῖται 
τῷ ὕπνῳ, οὐδὲ ἀπόχρη τὸν ξωγράφον ἐπαινεῖν, ἀφ᾽ 
ὧν κἂν ἄλλος ἐπαινοῖτο, δάδιον γὰρ ἅπαντι καλὴν 
μὲν τὴν ᾿Ζριάδνην γράφειν. καλὸν δὲ τὸν Θησέα. 

95 Ζιονύσου τε μυρία φάσματα τοῖς γράφειν ἢ πλάττειν 
βουλομένοις. ὧν κἂν μικροῦ τύχῃ τις, ἥρηκε τὸν 
ϑεόν᾽ καὶ γὰρ οἱ κόρυμβοι στέφανος ὄντες Ζιιονύσου 
γνώρισμα, κἂν τὸ δημιούργημα φαύλως ἔχῃ, καὶ 
κέρας ὑπεκφυόμενον τῶν κροτάφων Ζ]όνυσον δηλοῖ, 

80 χαὶ πάρδαλις ὑπεχφαινομένη αὖ τοῦ ϑεοῦ σύμβολον᾽ 
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᾽ 2 ΜΕ ς ’ ᾽ ͵ συν Ὁ. ο δὰ ’ ἀλλ᾽ οὗτός γε ὁ Διόνυσος ἐκ μόνου τοῦ ἐρᾶν γέγρα- 
2 ΄ 

πται᾿ σκευὴ μὲν γὰρ ἠνϑισμένη καὶ ϑύρσοι καὶ νε- 
βρίδες, ἔρριπται ταῦτα ὡς ἔξω τοῦ καιροῦ. καὶ οὐδὲ 

΄ .» ΄ - - 2 οκ . ΄ 

κυμβάλοις αἷ Βάκχαι χρῶνται νῦν. οὐδὲ οἵ Σάτυροι 
7 -» ᾽ . Κῖς ι , ᾿ Ὰ ε 

αὐλουσιν. ἀλλὰ καὶ ὁ Πὰν κατέχει τὸ σκίρτημα, ὡς 

μὴ διαλύσειε τὸν ὕπνον τῆς κόρης. ἁλουργίέδι τε 
στείλας ἑαυτὸν καὶ τὴν κεφαλὴν ῥδόδοις ἀνθίσας ἔρ- 

- ’΄ 

χεται παρὰ τὴν ᾿Δριάδνην ὁ Διόνυσος. μεϑύων 
ἔρωτι, φησὶν [περὶ τῶν ἀκρατῶς ἐρώντων] ὁ Τήιος" 

- - - 2 - - 

ὁ Θησεὺς δὲ ἐρᾷ μέν, ἀλλὰ τοῦ τῶν ᾿4ϑηνῶν καπνοῦ, 
ΧΩ “δ ὃὲ » δ 2 ᾿, “ , " 

ριαῦνην δὲ οὔτε οἰδὲν ἔτι, οὔτε ἔγνω ποτὲ. φημι 

δ᾽ αὐτὸν ἐκλελῆσϑαι καὶ τοῦ “αβυρίνϑου, καὶ μηδὲ 
εἰπεῖν ἔχειν, ἐφ᾽ ὅτῳ ποτὲ ἐς τὴν Κρήτην ἔπλευσεν, 
οὕτω μόνον τὰ ἐκ πρώρας βλέπει. ὅρα καὶ τὴν ᾽άρι- 
ἀδνην, μᾶλλον δὲ τὸν ὕπνον᾽ γυμνὰ μὲν ἐς ὀμφα- 
λὸν τὰ στέρνα ταῦτα, δέρη δὲ ὑπτία καὶ ἁπαλὴ 
φάρυγξ, μασχάλη ὃξ ἡ δεξιὰ φανερὰ πᾶσα, ἡ δὲ 
ἑτέρα χεὶρ ἐπίκειται τῇ χλαίνῃ. μὴ αἰσχύνῃ τι ὃ 

181 ἄνεμος. οἷον, ὦ “Διόνυσε, καὶ ὡς ἡδὺ τὸ ἄσϑαα. εἰ 

δὲ μήλων ἢ βοτρύων ἀπόξει, φιλήσας ἐρεῖς 

ΠΑΣΙΦΑΗ. 

΄ ε ΄ ΕΝ . ’, 

ιΞ΄. Ἢ Πασιφάη τοῦ ταύρου ἐρᾷ καὶ ἵκετεύει 

τὸν Δαίδαλον σοφίσασϑαί τινα πειϑὼ τοῦ ϑηρίου. 
ς Ἀ ᾽ ΄ "» ,΄, , 3 ’ 

ὁ δὲ ἐργάξεται βοῦν κοίλην παραπλησίαν ἀγελαίᾳ 
βοὶ τοῦ ταύρου ἐϑάδι. καὶ ἥτις μὲν ἡ εὐνὴ σφῶν 
ἐγένετο, δηλοῖ τὸ τοῦ Μινωταύρου εἶδος. ἀτόπως 

Α » ΄ , Ἀ Ε] ς ᾽ ᾿Ὶ 

συντελεσϑὲν τῇ φύσει, γέγραπται δὲ οὐχ ἢ εὐυνὴ 
» 3 - - 

νῦν, ἀλλ᾽ ἐργαστήριον μὲν τοῦτο πεποίηται τῷ “1αι- 
δάλῳ. περιέστηκε δὲ αὐτὸν ἀγάλματα τὰ μὲν ἐν 
μορφαῖς, τὰ δὲ ἐν τῷ διορϑοῦσϑαι., διαβεβηκότα 

οι 

τῷ σι 

᾿ ΄, - ν᾿ δι - ἤδη καὶ ἐν ἐπαγγελίᾳ τοῦ βαδίξειν, τοῦτο δὲ ἄρα 30 

τῷ “ 

593 
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ἡ πρὸ Δαιδάλου ἀγαλματοποιία οὔπω ἐς νοῦν ἐβέ- 
βλητο. αὐτὸς δὲ ὁ “1αίδαλος ἀττικίζει μὲν καὶ τὸ εἶδος 

ὑπέρσοφόν τι καὶ ἔννουν βλέπων. ἀττικίζει δὲ καὶ 

αὐτὸ τὸ σχῆμα. φαιὸν γὰρ τρίβωνα τοῦτον ἀμπέ- 
5 χεται προσγεγραμμένης αὐτῷ καὶ ἀνυποδησίας, ἣἧ 
μάλιστα δηὴ οἱ ᾿Δττικοὶ κοσμοῦνται. κάϑηται δὲ ἐφ᾽ 

28 ἁρμονίᾳ τῆς βοὸς καὶ τοὺς Ἔρωτας ξυνεργοὺς ποι- 
εἴται τοῦ μηχανήματος, ὡς ᾿᾿φροδίτης τι αὐτῷ ἐπι- 
δέον. ἐναργεῖς μὲν τῶν Ἐρώτων χαὶ οἵ τὸ τρύπανον, 

1 ὦ παῖ, στρέφοντες ; καί, νὴ 4, οἵ τῷ σκεπάρνῳ 
λεαέίνοντες τὰ μήπω ἠκφιβωμένα τῆς βοὸς χαὶ οἱ 

σταϑμώμενοι τὴν ξυμμετρίαν, ἐφ᾽ ἧς ἡ δημιουργία 
βαίνει, οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ πρίονος ἔννοιάν τε ὑπερβεβλή- 
κασι πᾶσαν καὶ σοφίαν, ὁπόση χειρός τε καὶ χρω- 

ι μάτων. σκόπει γάρ᾽ πρίων ἐμβέβληται τῷ ξύλῳ καὶ 188 
διῆκται αὐτοῦ ἤδη: διάγουσι δὲ αὐτὸν οὗτοι οἵ 
Ἔρωτες ὁ μὲν ἐκ τῆς γῆς, ὁ δ᾽ ἀπὸ μηχανῆς ὀρϑου- 
μένω τε καὶ προνεύοντε. τουτὶ δὲ ἐναλλὰξ ἡγώμεϑα, 
ὁ μὲν γὰρ νένευκεν ὡς ἀναστησόμενος, ὁ δὲ ἀνέ- 

οο στηχὲν ὡς νεύσων. καὶ ὁ μὲν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸ 

στέρνον ἀναπέμπει τὸ ἦσϑμα, ὁ δ᾽ ἀπὸ τοῦ μετεώ- 
ρου καὶ τὴν γαστέρα πίμπλαται κάτω συνερείδων 
τὼ χεῖρε. ἡ Πασιφάη δὲ ἔξω περὶ τὰ βουκόλια περια- 
ϑρεῖ τὸν ταῦρον. οἰομένη προσάξεσϑαι αὐτὸν τῷ 

ο5 εἴδει καὶ τῇ στολῇ ϑεῖόν τι ἀπολαμπούσῃ καὶ ὑπὲρ 
πᾶσαν ἶριν, βλέπει τε ἀμήχανον, καὶ γὰρ γιγνώσκει. 
ὁποίων ἐρᾷ. καὶ περιβάλλειν τὸ ϑηρίον ὥρμηκεν. ὁ 
δὲ τῆς μὲν οὐδὲν ξυνίησι. βλέπει δὲ τὴν ἑαυτοῦ 
βοῦν. γέγραπται δὲ ὁ μὲν ταῦρος ἀγέρωχός τε καὶ 

80 ἡγεμὼν τῆς ἀγέλης, εὐὔκερώς τε καὶ λευκὸς καὶ βεβη- 
κὼς καὶ βαϑὺς τὴν φάρυγγα καὶ πίων τὸν αὐχένα 
καὶ ἱλαρὸν βλέπων ἐς τὴν βοῦν. ἡ δὲ ἀγελαία τε 
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.} Η ι - ἄρ ς "6, ᾿ - - 
καὶ ἄνετος καὶ λευκὴ πᾶσα ἐπὶ μελαένῃ τῇ κεφαλῇ; 

ἀπαξιοῖ δὲ τὸν ταῦρον. σκίρτημα γὰρ ὑποφαΐνει 
΄ ’, ς ΄ - κ 

κόρης δή τινος ὑποφευγούσης ἐραστοῦ ὕβριν. 

ἹΠΠΟΔΆΜΕ14. 

ιζ΄. Ἡ μὲν ἔκπληξις ἐπ᾿ Οἰνομάῳ τῷ ᾿ἀρχάδι, 

οὗ δὲ ἐπ᾽ αὐτῷ βοῶντες. ἀκούεις γάρ που. ἤ τε 
᾿Δρκαδία ἐστὶ καὶ ὁπόσον ἐκ τῆς Πελοποννήσου. 

πέπτωκε δὲ συντριβὲν τὸ ὥρμα τέχνῃ Μυρτίλου, τὸ 
δὲ ἵππων σύγκειται τεττάρων, τουτὶ γὰρ ἐς μὲν τὰ 
πολεμικὰ οὔπω ἐθαρσεῖτο. οἵ δὲ ἀγῶνες ἐγίγνωσκόν 
τε αὐτὸ καὶ ἐτίμων. καὶ οἵ “υδοὶ δὲ φιλιππότατοι 
ὄντες ἐπὶ μὲν Πέλοπος τέϑοιπποί τε ἦσαν ἤδη καὶ 

ξ -“ Ἀ - Ἀ ’ " 

189 ἁρματῖται. μετὰ ταῦτα δὲ τετραρρύμου τε ἡψαντο 

καὶ λέγονται πρῶτοι τοὺς ὀχτὼ σχεῖν. ὅρα, παῖ, 
τοὺς μὲν τοῦ Οἰνομάου, ὡς δεινοί τέ εἰσι καὶ σφο- 
δροὶ ὁρμῆσαι λύττης τε καὶ ἀφροῦ μεστοί. τουτὶ δὲ 
περὶ τοὺς ᾿ἀρκάδας εὕροις ἂν μάλιστα, καὶ ὡς μέ- 
λανες, ἐπειδὴ ἐπ᾽ ἀτόποις καὶ οὐκ εὐφήμοις ἐξεύ- 
γνυντο. τοὺς δὲ τοῦ Πέλοπος. ὡς λευκοί τὲ εἰσι καὶ 
τῇ ἡνίᾳ πρόσφοροι πειϑοῦς τε ἑταῖροι καὶ χρεμετίέ- 
ἕξοντες ἥμερόν τι καὶ εὐξύνετον τῆς νίκης. τόν τε: 

΄ ς " " ΄ ς - , ΄ 

Οἰνόμαον, ὡς ἴσα καὶ Διομήδης ὁ Θρᾷξ βάρβαρος 
"͵ 3 Ξ Ξ Ἁ - , 

τε κεῖται καὶ ὠμὸς τὸ εἶδος. οἶμαι δὲ οὐδὲ τῶ Πέ- 
λοπι ἀπιστήσεις, ὡς Ποσειδῶν ποτε αὐτὸν ἠγάσϑ : ἥσεις. ὡς " ὃν ἠγάσϑη 

- ΄ » , “. »"» ᾿Ὶ 

τῆς ὥρας οἰνοχοοῦντα ἐν Σιπύλῳ τοῖς ϑεοῖς καὶ 
3 ’ ’ ἀγασϑεὶς ἀνέϑηκεν ἐς τουτὶ τὸ ἅρμα μειράκιον γε 
3, ᾿ » -»" » ᾿ ΄ 
ἤδη ὄντα. τὸ δὲ ἅρμα ἴσα τῇ γῇ τὴν ϑάλατταν δια- 

΄ " 3 Ἁ ρ ᾿ 3 2 3 -“ -, Ἁ Ἵ 

στείχει, καὶ οὐδὲ ῥανὶς ἀπ᾿ αὐτῆς πηδᾷ ἐς τὸν ἄξονα. 
βεβαία δὲ καὶ τῇ γῇ ἐοικυῖα ὑπόκειται τοῖς ἵπποις. 

τὸν μὲν οὖν δρόμον ὁ Πέλοψ τε καί ἡ Ἱπποδάμεια 

νικῶσιν ἐφεστηκότε ἄμφω τῷ ἄὥρματι κἀκεῖ συξυ- 

οι 

10 

ΓΟ οι 

τῷ ΦΦ 

25 

90 

9594 

29 
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γέντε, ἀλλήλων δὲ οὕτως ἥττησϑον, ὡς ἐν ὁρμῇ 
τοῦ περιβάλλειν εἶναι. ἔσταλται δὲ ὁ μὲν τὸν “ὐδιόν 
τε καὶ τὸν ἁβρὸν τρόπον ἡλικίαν τε καὶ ὥραν ἄγων, 
ἣν καὶ μικρῷ πρόσϑεν εἶδες, ὅτε τοὺς ἵππους τὸν 

5 Ποσειδῶνα ἐξήτει, ἡ δ᾽ ἔσταλται τὸν γαμικὸν τρόπον 
ἄρτι τὴν παρειὰν ἀνακαλύπτουσα, ὅτε ἐς ἀνδρὸς 
ἥκειν νενίκηται. πηδᾷ καὶ ᾿Δλφειὸς ἐκ τῆς δίνης κο- 
τίνου τινὰ ἐξαίρων στέφανον τῷ Πέλοπι προσελαύ- 
νοντι τῇ ὄχϑῃ. τὰ δὲ ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ σήματα οἱ 

8010 μνηστῆρες ἐκεῖ ἐθάπτοντο, οὗς ἀποκτείνων ὁ Οἰνό- 
μαος ἀνεβάλλετο τὸν τῆς ϑυγατρὸς γάμον ἐπὶ τρις- 
καίδεκα ἤδη νέοις. ἀλλὰ ἡ γῆ νῦν ἄνϑη φύει περὶ 
τοῖς σήμασιν. ὡς μετέχοιέν τι κἀκεῖνοι τοῦ στεφα- 
νοῦσϑαι δοκεῖν ἐπὶ τῇ τοῦ Οἰνομάου δέκῃ. 

ΒΑΚΧΑ͂Ι. 

15 ιη. Γέγραπται μέν, ὦ παῖ, καὶ τὰ ἐν τῷ Κι- 190 
ϑαιρῶνι, Βακχῶν χοροὶ καὶ ὕποινοι πέτραι καὶ 
νέκταρ ἐκ βοτρύων καὶ ὡς γάλακτι τὴν βῶλον ἡ γὴ 
λιπαίνει. καὶ ἰδού, κιττὸς ἕρπει καὶ ὄφεις ὀρϑοὶ καὶ 
ϑύρσοι καὶ δένδρα, οἶμαι, μέλι στάξοντα. καὶ ἥδε 

90 ὅσοι ἡ ἐλάτη χαμαὶ γυναικῶν ἔργον ἐκ Ζίιιονύσου μέγα, 
πέπτωκε δὲ τὸν Πενθέα ἀποσεισαμένη ταῖς Βάκχαις 
ἐν εἶδει λέοντος. αἷ δὲ καὶ ξαίνουσι τὸ ϑήραμα μή- 
τὴρ ἐκείνη καὶ ἀδελφαὶ μητρὸς αἷ μὲν ἀπορρηγνῦσαι 
τὰς χεῖρας, ἡ δὲ ἐπισπῶσα τὸν υἱὸν τῆς χαίτης. 

90 εἴποις δ᾽ ἄν, ὡς καὶ ἀλαλάξουσιν, οὕτως εὔιον 

αὐταῖς τὸ ἄσϑμα. Διόνυσος δὲ αὐτὸς μὲν ἐν περιωπῇ 

τούτων ἕστηκεν ἐμπλήσας τὴν παρειὰν χόλου. τὸν 
δὲ οἶστρον προσβακχεύσας ταῖς γυναιξίν" οὔτε ὁρῶσι 
γοῦν τὰ δρώμενα καὶ ὁπόσα ἵχκετεύει ὁ Πενϑεύς, 

80 λέοντος ἀκούειν φασὶ βρυχωμένου. ταυτὶ μὲν τὰ ἐν 
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»Ἥη» κ ΓΖ. ι -" » 7ς- ΗΠ , 
τῷ ὁρει, τα δὲ ἐγγυς ταῦτα. Θῆβαι ἤδη καὶ Καδμου 

Η͂ -“"57 ᾿ -- ᾿, Ἢ ΄ 

στέγη καὶ ϑρῆνος ἐπὶ τῇ ἄγρα καὶ συναρμόττουσιν 
οἵ προσήκοντες τὸν νεκρόν, εἶ πη σωϑείη τῷ τάφῳ. 

» 2 ΄ 

πρόκειται καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ Πενθέως οὐκέτι ἀμφί- 
Ἴ91 βολος, ἀλλ᾽ οἵα καὶ τῷ Διονύσῳ ἐλεεῖν, νεωτάτη 

.ΥἙ Φ: τ ᾿ ." ’ Α Ἁ ᾿ ΄ τι »»Ἤ 

χαὶ ἁπαλὴ τὴν γένυν καὶ πυρσὴ τὰς κόμας. ἃς οὔτε 
Ἵ -» 

κιττὸς ἤρεψεν οὔτε σμίλακος ἢ ἀμπέλου κλῆμα οὔτε 
3 ͵ " Ξ3 ΄ 2 

αὐλὸς ἔσεισέ τις οὔτε οἶστρος. ἐρορώννυτο μὲν ὑπ 
αὐτῶν. καὶ ἐρρώννυεν αὐτάς. ἐμαίνετο δὲ αὐτὸ τὸ 
μὴ μετὰ Διονύσου μαίνεσϑαι. ἐλεεινὰ καὶ τὰ τῶν 
γυναικῶν ἡγώμεϑα. οἷα μὲν γὰρ ἐν τῷ Κιϑαιρῶνι 
2 Φ' » ΄, 

ἡγνόησαν,. οἷα δὲ ἐνταῦϑα γιγνώσκουσιν! ἀπολέλοιπε 
, ᾽ φ ΄ 

ὃξ αὐτὰς οὐχ ἡ μανία μόνον. ἀλλὰ καὶ ἡ δώμη, 
3 ζι ΡῚ ’ ᾿ ᾿Ὶ Α ᾿ - 

χαϑ' ἣν ἐβάκχευσαν. κατὰ μὲν γὰρ τὸν Κιϑαιρῶνα 
ς -» Ὁ » 

ὁρᾷς, ὡς μεσταὶ τοῦ ἄϑλου φέρονται συνεξαίρουσαι 
τὴν ἠχὼ τοῦ ὄρους. ἐνταῦϑα δὲ καϑίστανται καὶ ἐς 
νοῦν τῶν βεβακχευμένων ἥκουσιν. ἱξάνουσαί τε 
κατὰ τῆς γῆς τῆς μὲν ἐς γόνατα ἡ κεφαλὴ βροίϑει, 

"» ᾿Ὶ 3 5 ς  Ἧ᾿-.: " ΄ κ ᾿ 

τῆς δὲ ἐς ὦμον. ἡ δ᾽ 4γαυνη περιβάλλειν μὲν τὸν 
χε » . .3 - υἱὸν ὥρμηκε, ϑιγεῖν δὲ ὀκνεῖ. προσμέμικται δ᾽ αὐτῇ 

τὸ τοῦ παιδὸς αἷμα τὸ μὲν ἐς χεῖρας. τὸ δὲ ἐς παρ- 
, Ἁ Ἁ 3 Ἁ Ἁ -" -" ς ν 4 ᾿ 

ειᾶν. τὸ δὲ ἐς τὰ γυμνὰ τοῦ μαξοῦ. ἡ δὲ Ζρμονία 
ς ΄ 2 2 2 δ, 5 ΄ 

καὶ ὁ Κάδμος εἰσὶ μέν, ἀλλ᾽ οὐχ οἵπερ σαν. δρόά- 
᾿ ΄ὔ - ᾿ ᾿ . 

χοντε γὰρ ἤδη ἐκ μηρῶν γίγνονται. καὶ φολὶς αὐτοὺς 
ἤδη ἔχει, φροῦδοι πόδες. φροῦδοι γλουτοί. καὶ ἢ : 

λ "» ᾿" ο, » ρ΄ φι 2 ’ 
μεταβολὴ τοὺ εἴδους ἕρπει ἀνῶω. οἱ δὲ ἐκπλήττονται 

᾿ , 2 ΄ “ς , Ἁ 

καὶ περιβαλλουσιν ἀλλήλους. οἱον ξυνέχοντες τὰ 

λοιπὰ τοῦ σώματος. ὡς ἐκεῖνα γοῦν αὐτοὺς μὴ φύγοι. 

ἘΚΡΡΈΕΝΟΙ: 

υϑ΄. Ναῦς ϑεωρὶς καὶ ναῦς λῃστρική. τὴν μὲν 
2 , . 3 ᾽ 

Διόνυσος εὐθύνει. τὴν δ᾽ ἐμβεβήχασι Τυρρηνοὶ 
ῬΒΙΙοβέσαξιι δᾶ. ΚανΞοσ. 11. ἵ 

σι 

10 

τῷ σι 
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-Ὁ- Ψ ἌΡ, 

λῃσταὶ τῆς περὶ αὐτοὺς ϑαλάττης. ἡ μὲν δὴ ἱερὰ 
-" , 3 ὍΣ Ὁ ΄ » 

ναῦς βαχχεύει ἐν αὐτῇ ὁ Ζιόνυσος καὶ ἐπιρροϑοῦσιν 
αἱ Βάκχαι. ἁρμονία δέ, ὁπόση ὀργιάξει. κατηχεῖ τῆς 

ἐν ς - » -» 

ϑαλάττης. ἡ δὲ ὑπέχει τῷ “Ζιονύσῳ τὰ ἑαυτῆς νῶτα, 
καϑάπερ ἡ υδῶν γῆ. ἡ δὲ ἑτέρα ναῦς μαίνονται 193 
καὶ τῆς εἰρεσίας ἐκλανθϑάνονται, πολλοῖς δὲ αὐτῶν 
καὶ ἀπολώλασιν ἤδη αἱ χεῖρες. τίς ἡ γραφή; τὸν 
“Ζιόνυσον, ὦ παῖ, λοχῶσι Τυρρηνοὶ λόγου ἐς αὐτοὺς 
ἥκοντος, ὡς ϑῆλυς τε εἴη καὶ ἀγύρτης καὶ χρυσοῦς 
τὴν ναῦν ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ πλούτου γύναιά τε αὐτῷ 
ὁμαρτοίη “ύδια καὶ Σάτυροι καὶ αὐληταὶ καὶ ναρ- 
ϑηχοφόρος γέρων καὶ οἶνος Μαρώνειος καὶ αὐτὸς ὁ 
Μάρων, καὶ Πᾶνας αὐτῷ ξυμπλεῖν ἀκούοντες ἐν 
εἴδει τράγων αὐτοὶ μὲν ἄξεσϑαι τὰς Βάκχας. αἶγας 
δὲ ἀνήσειν ἐχείνοις, ἃς ἡ Τυρσηνῶν γῆ βόσκει. ἡ 
μὲν οὖν λῃστρικὴ ναῦς τὸν μάχιμον πλεῖ τρόπον, 
ἐπωτίσι τε γὰρ κατεσκεύασται καὶ ἐμβόλῳ καὶ σιδη- 
ραῖ αὐτῇ χεῖρες καὶ αἰχμαὶ καὶ δρέπανα ἐπὶ δορά- 
τῶν, ὡς δ᾽ ἐχπλήττοι τοὺς ἐντυγχάνοντας καὶ ϑηρίον 
τι αὐτοῖς ἐχφαίνοιτο, γλαυκοῖς μὲν γέγραπται χρώ- 
μασι, βλοσυροῖς δὲ κατὰ πρῷραν ὀφϑαλμοῖς οἷον 

βλέπει, λεπτὴ δὲ ἡ πρύμνα καὶ μηνοειδής. καϑάπερ 193 
-" - Ὁ » 

τὰ τελευτῶντα τῶν ἰχϑύων. ἡ δὲ τοῦ Διονύσου 
ναῦς τὰ μὲν ἄλλα πέτρᾳ μοι δοκεῖ διεικάσϑαι, φολι-- 

ς -»Ὕ ΄ » 

δωτὴ δὲ ὁρᾶται τὰ ἐς πρύμναν κυμβάλων αὐτῇ πα- 
“- ᾽ Ε Ἁ 

ραλλὰξ ἐνηρμοσμένων, ἵν᾽. εἰ καὶ Σατυροί ποτε ὑπὸ 
τοῦ οἴνου καϑεύδοιεν, ὁ Ζιόνυσος μὴ ἀψοφητὶ πλέοι, 
τὴν δὲ πρῶραν ἐς χρυσὴν πάρδαλιν εἴκασταί τὲ καὶ 
ἐξῆχται. φιλία δὲ τῷ «Διονύσῳ πρὸς τὸ ξῶον, ἐπειδὴ 
ῆ Ξ ν φ ΄ ᾿ τὸς 0 5 ΄ 2 ᾿ ῆ 

“ ΄ ᾽ - » ᾿ 
ϑερμότατον τῶν ξῴων ἐστὶ καὶ πηδὰ κοῦφα καὶ ἴσα 

εὐάδι. ὁρᾷς γοῦν καὶ αὐτὸ τὸ ϑηρίον συμπλεούσας 
- ’ Ἁ ΄ ΕῚ Α Ἁ Ά ’ 

τῷ Διονύσῳ καὶ πηδώσας ἐπὶ τοὺς Τυρρηνοὺς μήπω 

μον: 
ἵν εῖν 
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κελεύοντος. ϑύρσος δὲ οὑτοσὶ ἐκ μέσης νεὼς ἐκπέ- 
φυκε τὰ τοῦ ἵστοῦ πράσσων. καὶ ἱστία μεϑῆπται 
ἁλουργῆ μεταυγάξοντα ἐν τῷ κόλπῳ, χρυσαῖ δὲ ἐνύ- 
φανται Βάχχαι ἐν Τμώλῳ καὶ Διονύσου τὰ ἐν “υδίᾳ. 
κατηρεφὴῆ δὲ τὴν ναῦν ἀμπέλῳ καὶ κιττῷ φαίνεσθαι 
καὶ βότρυς ὑπὲρ αὐτῆς αἰωρεῖσϑαι ϑαῦμα μέν, ϑαυ- 
μασιωτέρα δὲ ἡ πηγὴ τοῦ οἴνου. ὡς κοίλη αὐτὸν ἡ 
ναῦς ἐκδίδοται καὶ ἀντλεῖται. ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς Τυρ- 
ρηνοὺς ἴωμεν. ἕως εἰσίν᾽ ὁ γὰρ Διόνυσος αὐτοὺς 

Ὁ 

ἐχμήνας ἐντρέχουσι τοῖς Τυρρηνοῖς ἰδέαι δελφίνων 10 
2 ,΄, - ᾿ -" 

οὔπω ἐθάδων, οὐδὲ ἐγχωρίων τῇ ϑαλάττῃ. καὶ τῷ 
Ἁ ΄ - ᾽ 2 ᾿ 

μὲν τὰ πλευρὰ κυάνεα, τῷ δ᾽ ὀλισϑηρὰ τὰ στέρνα. 
Ἁ Ἐπ 2 ᾿ Ψ Α - ’ ς ν 

94 τῷ δ᾽ ἐχφύεται λοφιὰ παρὰ τῷ μεταφρένῳ. ὁ δὲ 
2 ΄ ᾿ 2 τ ι - ᾿- ΟἿΣ ι ς 
ἐχδίδωσι τὰ οὐραῖα. καὶ τῷ μὲν ἡ κεφαλὴ φρούδη, 

Α ς 

δ 

ἃ - 3 -»" ’ ΄ 

ποδῶν ἀπιόντων βοᾷ. ὁ δὲ Διόνυσος ἐκ πρῴρας 
γελὰ ταῦτα καὶ κελεύει τοῖς Τυρρηνοῖς τὰ μὲν εἴδη 

᾿ κα ΄, 
ἰχϑύσιν ἐξ ἀνθοώπων. τὰ δὲ ἤϑη χρηστοῖς ἐκ φαύ- 

2 ΄ - " Ω' , 

λων. ὀχήσεται γοῦν μικρὸν ὕστερον Παλαίμων ἐπὶ 
Ξ- 3«»" ᾽ Ν τ 2 2 Ὡ“ ἄρον ἘΜ 

δελῳῖνος οὐδὲ ἐγρηγορῶς οὗτος. ἀλλ᾽ ὕπτιος ἐπ 
2 -“ ΄ " 2 ΄ » ς Θ᾽. Ὲ κα , 

αὐτοῦ καϑευδῶν, καὶ ᾿Δρίων δὲ ὁ ἐπὶ Ταινάρῳ 
τς ᾿ - ο ’ Ξ 2 ΄ 

δηλοῖ τους δελφῖνας ἑταίρους τε εἶναι ἀνθϑοωώποις 
2 - ρ “4 Ἁ 

καὶ ὠδῆς φίλους καὶ οἵους παρατάξασϑαι πρὸς λη- 
Ἁ ς -" 

στὰς ὑπὲρ ἀνθοώπων καὶ μουσικῆς. 

- δὲ Ζλ ΄ "» δ᾽ [ ς 5 ’ ς δ᾽ 6 Α » 15 

τῷ ὁὲ λοιπὴ, τῷ ἢ χείρ υγρας. ὁ ὑπὲρ τῶν ιὖ 

ΣΑΤΥΡΟΙ. 

κ΄. Κελαιναὶ μὲν τὸ χωρίον. ὅσον αἷ πηγαὶ καὶ 
τὸ ἄντρον. ἐχποδὼν δὲ Μαρσύας ἢ ποιμαίνων ἢ 
μετὼ τὴν ἔριν. μὴ ἐπαίνει τὸ ὕδωρ᾽ καὶ γὰρ εἰ πό- 
τιμόν τε καὶ γαληνὸν γέγραπται, ποτιμωτέρῳ ἐντεύξῃ 
τῷ Ὀλύμπῳ. καϑεύδει δὲ μετὰ τὴν αὔλησιν ἁβρὸς 

τῷ οι 

᾿ς ἐν ἁβοοῖς ἄνϑεσι συγκχεραννὺς τὸν ἱδρῶτα τῇ τοῦ 30 
Δ." 

95 
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λειμῶνος δρόσῳ. καὶ ὁ Ζέφυρος ἐκκαλεῖ αὐτὸν προς- 
- ϑ ς 2 . Αρς ν 

πνέων τῇ κόμῃ, ὁ δὲ ἀντιπνεῖ τῷ ἀνέμῳ ἕλκων τὸ 
ἀπὸ τοῦ στέρνου ἀσϑμα, κάλαμοί τε αὐλοῦντες ἤδη 

΄ » " Ω 
παράκεινται τῷ Ὀλύμπῳ καὶ σιδήρια ἔτι, οἷς ἐπι- 
τρυπῶνται οἵ αὐλοί. ἐρῶντες δὲ αὐτοῦ Σατύρων τις 
᾿} , -» κι ΄ 2 Α Ἁ ἀγέλη καταϑεῶνται τὸ μειράκιον ἐρυϑροὶ καὶ σεση- 
ροότες. ὁ μὲν τοῦ στέρνου ϑιγεῖν δεόμενος. ὁ δὲ 
᾽ -» ω ἰ ν᾿ ς " ΄ 2 ἕω ΄ 
ἐμφῦναι τῇ δέρῃ. ὁ δὲ ὅπασαι τι ἐπιϑυμῶν φίλημα, 
ἄνϑη τε ἐπιπάττουσι καὶ προσκυνοῦσιν ὡς ἄγαλμα, 
ὁ σοφώτατος δὲ αὐτῶν ἔτι ϑερμοῦ ϑατέρου τοῦ 

᾽ “ ν “ 3 ΄ ᾽ ’ τ ρον) 
αὐλοῦ τὴν γλῶτταν ἀνασπασας ἐσϑέει καὶ τον Ολυμ- 

πον οὕτω φιλεῖν οἴεται, φησὶ δὲ καὶ ἀπογεύσασϑαι 
τοῦ πνεύματος. 

ΟΛΥΗ͂ΠΟΣ. 

κα΄. 
-» ΄ 32 ΄ 3 ’ 

κῆς ἐν ἐρημίᾳ; οὐ ποιμήν σοι πάρεστιν. οὐκ αἰπὸ- 
ἌΝ τΣΝε ΒΑ ἈΚ τὶ πο σΓ ς ΄ 

λος. οὐδὲ Νυμφαις αὐλεῖς., αἵ καλῶς ἂν υπωρχη- 
- » 2 Ξ » 

σαντο τῷ αὐλῷ, μαϑὼν δὲ οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι χαίρεις τῷ 
» ’ 

ἐπὶ τῇ πέτρα ὕδατι καὶ βλέπεις ἐς αὐτό. τέ μετέχων 

αὐτοῦ; καὶ γὰρ οὔτε κελαρύξει σοι [καὶ] πρὸς τὸν 
ς » Α ΝᾺ 

αὐλὸν [ὑποέσται] οὔτε διαμετροῦμέν σοι τὴν ἡμέραν, 
δ ΄ Ἵ 3 - Ἁ 

οἵ γε βουλοίμεϑα ἂν καὶ ἐς νύχτα σὲ ἀποτεῖναι τὸ 
Ε Ν ᾿ ᾿ ͵ 2 ᾿ » τ 

αὔλημα. εἰ δὲ τὸ κάλλος ἀνακχρίνεις,. τοῦ ὕὑδατος 

ἀμέλει, ἡμεῖς γὰρ ἱκανώτεροι λέξαι τὰ ἐν σοὶ ἅπαντα" 
τὸ μὲν ὄμμα σοι χαροπόν, πολλὰ δὲ αὐτοῦ πρὸς 
τὸν αὐλὸν τὰ κέντρα. ὀφρὺς δὲ αὐτῷ περιβέβληται ψ ΘΝ ἕ “ 9 ᾿ η ᾿ 
διασημαίνουσα τὸν νοῦν τῶν αὐλημάτων, ἡ παρειὰ 
δὲ πάλλεσϑαι δοκεῖ καὶ οἷον ὑπορχεῖσϑαι τῷ μέλει, 

τὰ ᾽ - τ ς τω 
τὸ πνεῦμα δὲ οὐδὲν ἐπαίρει τοῦ προσώπου ὑπὸ τοῦ 

-' 5 ἘΣ Ἰπωων τοὶ ς , Ὁ ἐν τῷ αὐλῷ εἶναι, ἡ κόμη τε οὐκ ἀργὴ οὔτε κεῖται 
, ΡῚ 2 -" ΄ »" 3 Ἂν ᾽ ΄ 

καϑαπερ ἐν ἀστικῷ μειρακίῳ λιπῶσα, ἀλλ΄ ἐγήγερται 

Τίνι αὐλεῖς, Ὄλυμπε; τί δὲ ἔργον μουσι- 19ὅ 

νὰ. 

- 
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μὲν ὑπὸ τοῦ αὐχμοῦ, παρέχεται δὲ αὐχμηρὸν οὐδὲν 
ἐν ὀξείᾳ καὶ χλωρᾷ τῇ πίτυι. καλὸς γὰρ ὁ στέφανος 8 
καὶ δεινὸς ἐπιπρέψαι τοῖς ἐν ὥρᾳ, τὰ δὲ ἄνϑη παρ- 
ϑένοις ἀναφυέσθϑω καὶ γυναίοις ἔρευϑος ἑαυτὰ ἐρ- 
γαξέσϑω. φημέ σοι καὶ τὰ στέρνα οὐ πνεύματος 
ἔμπλεα εἶναι μόνον. ἀλλὰ “καὶ ἐννοίας μουσικῆς καὶ 
διασκέψεως τῶν αὐλημάτων. μέχοι τούτων σε τὸ 
ὕδωρ γράφει κατακύπτοντα ἐς αὐτὸ ἀπὸ τῆς πέτρας. 
εἰ δὲ ἑστηκότα ἔγραφεν, οὐκ ἂν εὐσχήμονα τὰ ὑπὸ 
τῷ στέρνῳ ἔδειξεν. ἐπιπόλαιοι γὰρ αἷ μιμήσεις τῶν τὸ 
ὑδάτων ὑπὸ τοῦ συνιξάνειν ἐν αὐτοῖς τὰ μήκη. τὸ 
ὃὲ χαὶ κλύξεσϑαί σοι τὴν σκιὰν ἔστω μὲν καὶ παρὰ 
τοῦ αὐλοῦ τὴν πηγὴν καταπνέοντος. ἔστω δὲ καὶ 
παρὰ τοῦ Ζεφύρον ταῦτα πάντα. δι᾽ ὃν καὶ σὺ ἐν 
τῷ αὐλεῖν καὶ ὁ αὐλὸς ἐν τῷ πνεῖν καὶ ἡ πηγὴ ἔν τ 
τῷ καταυλεῖσϑαι. 

οι 

Μ1144Σ. 

986 χβ΄. Καϑεύδει ὁ Σάτυρος. καὶ ὑφειμένῃ τῇ 
φωνῇ περὶ αὐτοῦ λέγωμεν. μὴ ἐξεγείρηται καὶ δια- 
λύσῃ τὰ ὁρώμενα. "Μίδας αὐτὸν οἴνῳ τεϑήρεκεν ἐν 
Φρυγίᾳ περὶ αὐτά. ὡς ὁρᾷς. τὰ ὄρη. τὴν κρήνην 30 
οἰνοχοήσας, ἐν ἡἣ κεῖται παραβλύξων τοῦ οἴνου ἕν 

τῷ ὕπνῳ. Σατύρων δὲ ἡδὺ μὲν τὸ σφοδρόν. ὅτε 

ὀρχοῦνται. ἡδὺ δὲ τὸ βωμολόχον : ὅτε μειδιῶσι. καὶ 

ἐρῶσιν οἷ γενναῖοι καὶ ὑποποιοῦνται τὰς “υδὰς 
αἰκάλλοντες αὐτὰς τέχνῃ. κἀκεῖνο αὐτῶν ἔτι" σκλην 25 
φοὶ γράφονται καὶ ἄκρατοι τὸ αἷμα καὶ περιττοὶ τὰ 398 

ὦτα καὶ κοῖλοι τὸ ἰσχίον. ἀγέρωχοι πάντα καὶ τὸ 

ἐπὶ τὰ οὐραῖα ἵπποι. τὸ δὲ ϑήραμα τοῦ Μ|ίδον τοῦτο 
γέγραπται μὲν ὅσα ἐκεῖνοι. καϑεύδει δὲ ὑπὸ τοῦ 86 
οἴνου τὸ ἄσϑμα ἕλκων ὡς ἐκ μέϑης. καὶ ἡ μὲν κρήνη 30 

εν νυ ΡῈ: 
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πέποται αὐτῷ ῥᾷον ὴ ἑτέρῳ κυλιξ, αἱ δὲ Νύμφαι 
χορεύουσι τωϑαζουσαι τὸν Σάτυρον ἐπὶ τῷ καϑεύ- 
δειν. ὡς ἁβρὸς ὁ Μίδας. ὡς δὲ ῥάϑυμος! μίτρας 

ἐπιμελεῖται καὶ βοατρύχου καὶ ϑύρσον φέρει καὶ 
στολὴν ἔγχρυσον. ἰδοὺ καὶ ὦτα μεγάλα, ὑφ᾽ ὧν 
ς “ ΜΖ ᾿ ν -" ς }Ὶ ’ Α ἡδεῖς οἵ ὀρθαλμοὶ δοκοῦντες ὑπνηλοὶ φαένονται καὶ 
μεϑέλκουσι τὴν ἡδονὴν ἐς τὸ νωϑρὸν αἰνιττομένης 
σπουδῇ τῆς γραφῆς ἐχμεμηνῦσθϑαι ταῦτ᾽ ἤδη καὶ 
διαδεδόσϑαι τοῖς ἀνϑρώποις ἐν καλάμῳ, μὴ κατα- 
σχούσης τῆς γῆς α ἡκουσεν. 

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ. 

κγ΄. Ἧ μὲν πηγὴ γράφει τὸν Νάρκισσον. ἡ δὲ 
γραφὴ τὴν πηγὴν καὶ τὰ τοῦ Ναρκίσσου πᾶντα. 
μειράκιον ἄρτι ϑήρας ἀπηλλαγμένον πηγῇ ἐφέστηκεν 
ἕλκον τινὰ ἐξ αὑτοῦ ἵμερον καὶ ἐρῶν τῆς ἑαυτοῦ 
ὥρας. ἀστράπτει δέ, ὡς ὁρᾷς. ἐς τὸ ὕδωρ. τὸ μὲν 
οὖν ἄντρον ᾿Ζχελῴώου καὶ Νυμφῶν, γέγραπται δὲ τὰ 
εἰκότα, φαύλου τε γὰρ τέχνης τὰ ἀγάλματα καὶ λέϑου τϑτῇ 
τοῦ ἐντεῦϑεν., καὶ τὰ μὲν περιτέτριπται ὑπὸ τοῦ 
χρόνου, τὰ δὲ βουκόλων ἢ ποιμένων παῖδες περιέ- 
κοψαν ἔτι νήπιοι καὶ ἀναίσϑητοι τοῦ ϑεοῦ. καὶ οὐδὲ 

τ τ τ ἀβάκχευτος ἡ πηγὴ τοῦ Διονύσου οἷον ἀναφήναντος 
αὐτὴν ταῖς Πηναῖς᾽" ἀμπέλῳ γοῦν καὶ κιττῷ ἤρεπται 

Δ δ᾽ τ κ ΄ τ , ἮΝ ΕΣ ω 
καὶ ἕλιξι καλαῖς καὶ βοτρύων μετέσχηκε (καὶ) ὅϑεν οἵ 

» ς 

ϑύρσοι., κωμάξουσί τε ἐπ᾽ αὐτῇ σοφοὶ ὄρνιϑες, ὡς 
σον, ς ᾿ ᾿"ὕ Η ἘΞ “- 

ἑκάστου ἁρμονία, καὶ ἄνϑη λευκὰ τῇ πηγῇ παρα- 
πέφυκεν οὔπω ὄντα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶ μειρακίῳ φυόμενα. 

» ; 3 

τιμῶσα δὲ ἡ γραφὴ τὴν ἀλήϑειαν καὶ δρόσου τι 
λείβει ἀπὸ τῶν ἀνϑέ ἷς καὶ μέλ ἐφιξά ἀπὸ τῶν ἀνϑέων, οἷς καὶ μέλιττα ἐφιξάνει τις, 

. Ξ 

οὐκ οἶδα εἴτ᾽ ἐξαπατηϑεῖσα ὑπὸ τῆς γραφῆς, εἶτε 
ἡμᾶς ἐξηπατῆσϑαι χρὴ εἶναι αὐτήν. ἀλλ᾽ ἔστω. σὲ ; 
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μέντοι; μειράκιον. οὐ γραφή τις ἐξηπάτησεν, οὐδὲ 
χρώμασιν ἢ κηρῶ προστέτηκας . ἀλλ᾽ ἐχτυπῶσαν σε 
τὸ ὕδωρ. οἷον εἶδες αὐτό, οὐκ οἶσϑα. οὔτε τὸ τῆς 
πηγῆς ἐλέγχεις σόφισμα. νεῦσαι δέον καὶ παρατρέ- 
ψαι τοῦ εἴδους καὶ τὴν χεῖρα ὑποκινῆσαι καὶ μὴ 
ἐπὶ ταὐτοῦ ἑστάναι, συ δ᾽. ὥσπερ ἑταίρῳ ἐντυχὼν 
τἀκεῖϑεν περιμένεις. εἶτα οἷν ἡ πηγὴ ὐϑῷ χρήσε- 

ται; οὗτος μὲν οὐν οὐδ᾽ ἐπαίει τι ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐμ- 

πέπτωκεν ἐπὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς ὠσὶ καὶ αὐτοῖς ὄμμα- 
σιν. αὐτοὶ δὲ ἡμεῖς. ὥσπερ γέγραπται. λέγωμεν. τὸ 
ὀρϑὸν ἀναπαύεται ἐναλλάξαν τὼ πόδε τὸ μειράκιον 
καὶ [τὴν χεῖρα] ὑπέχον πεπηγότι τῷ ἀκοντίῳ ἐν ἀρι- 
στερᾷ., ἡ δεξιὰ δὲ περιῆκται ἐς τὸ ἰσχίον ἀνασχεῖν 59 
τε αὐτὸν καὶ σχῆμα πράττειν ἐκκειμένων τῶν γλου- 
τῶν διὰ τὴν τῶν ἀριστερῶν ἔκκλισιν. δεικνύει δὲ ἢ ι5 
χεὶρ ἀέρα μέν. καϑ᾽ ὃ κυρτοῦται ὁ ἀγκών, ῥϑυτίδα 
δὲ καϑ᾽ ὃ στρεβλοῦται ὁ καρπὸς καὶ σκιὰν παρέχεται 

198 συνιζάνουσα ἐς τὸ ϑέναρ. λοξαὶ δ᾽ αἵ ἀκτῖνες τῆς 
σκιᾶς διὰ τὴν ἔσω ἐπιστροφὴν τῶν δακτύλων. τὸ δὲ 
ἐν τῷ στέρνῳ ἄσϑμα οὐκ οἶδα εἴτε κυνηγετικὸν ἔτι; 30 
εἴτε ἤδη ἐρωτικόν᾽ τό γε μὴν ὄμμα ἱκανῶς ἐρῶντος. 
τὸ γὰρ χαροπὸν αὐτοῦ καὶ γοργὸν ἐκ φύσεως πραύ- 
νει τις ἐφιξάνων ἵμερος. δοκεῖ δ᾽ ἴσως καὶ ἀντερᾶ- 
σϑαι. βλεπούσης αὐτὸν τῆς σκιᾶς. ὡς ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ὁρᾶται. πολλὰ καὶ περὶ τῆς κόμης ἐλέχϑη ἄν. εἰ ϑη- 25 
ρῶντι αὐτῷ ἐνετύχομεν. μυρίαι γὰρ αὐτῆς αἵ κινή- 
σεις ἐν τῷ δρόμῳ, καὶ μᾶλλον, ἐπειδὰν ὑπὸ ἀνέμου 
τινὸς ἔμπνους γένηται, τύχοι δ᾽ ἂν καὶ νῦν λόγου᾽ 
ἀμφιλαφοῦς γὰρ οὔσης αὐτῆς καὶ οἷον χρυσῆς τὸ 88 
μὲν οἵ τένοντες ἐφέλκονται, τὸ δ᾽ ὑπὸ τῶν ὥτων 30 
κρίνεται. τὸ δὲ τῷ μετώπῳ ἐπισαλεύει, τὸ δὲ τῇ 
ὑπήνῃ ἐπιρρεῖ. ἴσοι τε ἄμφω οἵ Νάρκισσοι τὸ εἶδος 

ΠῚ 
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ἴσον ἐμφαίνοντες ἀλλήλων. πλὴν ὅσον ὁ μὲν ἔκκει- 
ται τοῦ ἀέρος. ὁ δὲ τὴν πηγὴν ὑποδέδυχεν. ἐφέστηκε 
γὰρ τὸ μειράκιον ὕδατι ἑστῶτι, μᾶλλον δὲ ἀτενί- 
ξοντι ἐς αὐτὸ καὶ οἷον διψῶντι τοῦ κάλλους. 

ΥΑἍΑΚΙΝΘΟΣ. 

δ κὃῦ΄. ᾿άνάγνωϑι τὴν ὑάκινϑον. γέγραπται γάρ. 
καί φησιν ἀναφῦναι τῆς γῆς ἐπὶ μειρακίῳ καλῷ, καὶ 
ϑροηνεῖ αὐτὸ ἅμα τῷ ἢρι, γένεσιν, οἶμαι, παρ᾽ 

3 »" -" “ 9 , Α ΄ Ἁ 

αὐτοῦ λαβοῦσα. οτεὲ ἀπέεϑανε, καὶ μὴ σὲ λειμῶν 
- . - ς -» 

ἀναβάλῃ τοῦτο. καὶ γὰρ ἐνταῦϑα ἐκπέφυκεν. οποία 
- - Σ 

τοτῆς γῆς ἀνέσχε. λέγει δὲ ἡ γραφὴ καὶ ὑακινϑίνην 
εἶναι τῷ μειρακίῳ τὴν κόμην. καὶ τὸ αἷμα ἔωβιον 

-» - Γ΄ ἐκ  Ψ, -" Α͂ 9, ΡΞ 

τῇ γῆ πινόμενον ἐς οἰκεῖόν τι χρῶσαι τὸ ἄνϑος. ῥεῖ 
δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς κεφαλῆς. ἐμπεπτωκότος αὐτῇ τοῦ 
δίσκου. δεινὴ μὲν ἡ διαμαρτία καὶ οὐδὲ πιστὴ λέ- 

5 γεσϑαι κατὰ τοῦ ᾿Ζ4πόλλωνος᾽ ἐπεὶ δὲ οὐ σοφισταὶ 
- δ 2 Ἂ: 

τῶν μύϑων ἥκομεν. οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, ϑεαταὶ 
δὲ μόνον τῶν γεγραμμένων. ἐξετάσωμεν τὴν γρα- 

΄, Ὡ " δ - ΡΞ 

φήν. καὶ πρῶτόν [γε] τὴν βαλβῖδα τοῦ δίσκου. 
βαλβὶς διακέχωσται μικρὰ καὶ ἀποχρῶσα ἑνὶ ἑστῶτι, 199 

, 3 

50 ἢ δὴ τὸ κατόπιν καὶ τὸ δεξιὸν σκέλος ἀνέχουσα 
πρανῆ τὸ ἔμπροσϑεν ἐργάξεται καὶ κουφίζουσα ϑά- 
τερον τοῖν σχελοῖν. ὃ χρὴ συναναπάλλεσϑαι καὶ 
συμπορεύεσθαι τῇ δεξιᾷ. τὸ δὲ σχῆμα τοῦ δίσκον 
ΕῚ ͵ : ΄ κ . Ἔξ" κ ᾿ 

ἀνέχοντος ἐξαλλάξαντα τὴν κεφαλὴν ἐπὶ δεξιὰ χρὴ 
Ἔ » -" [χ᾿ ς ᾿ Α Ἁ 

)9 25 χυρτοῦσϑθαι τοσοῦτον. οὄὸον ὑποβλέψαι τὰ πλευρὰ 

καὶ ῥιπτεῖν. οἷον ἀνιμῶντα καὶ προσεμβάλλοντα 
τοῖς δεξιοῖς πᾶσι. καὶ ὁ ᾿ἀπόλλων οὕτω πως ἐδέ- 

3 ᾿ ͵, 2 » 

ὄχευσεν. οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἀφῆκεν, ἐμπεσὼν δὲ 
ς , Χ , . ᾿ς ει Ὁ 5. κᾷ ὁ δίσκος ἐς τὸ μειράκιον τὸ μὲν κεῖται ὑπ᾽ αὐτῷ γὲ 

ὃ0 τῷ δίσκῳ -- Πακωνικὸν τὸ μειράκιον καὶ τὴν κνή- 

μὰ 
ι 

ϑδς;........ τ 
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3 ᾿ ι , 3 ΠΥ, ἢ 
μὴν ορϑὸν καὶ δρόμων οὐκ ἀγύμναστον καὶ βρα- 

ἘΞ ᾽, Ἁ δ΄ » 9 -Ό- 

χίονα ὑπεγεῖρον ἤδη καὶ τὴν ὥραν τῶν ὀστῶν 
ε τ 2 ’ ᾿" ς 9 ΄, ΕΝ 

ὑπεχφαῖνον - ἀπέστραπται δὲ ὁ ᾿Δποόλλων ἔτι 
3 Ὁ - κ ᾿ Ν »" , 
ἐφεστηκὼῶς τῇ βαλβῖδι καὶ κατα γῆς βλέπει. πεπη- 

᾽ ΄ - » -» 

γέναι φήσεις αὐτόν. τοσοῦτον αὐτῷ τῆς ἐκπλήξεως 
ς ΄ - 

ἐμπέπτωκεν. ἀμαϑής γε ὁ Ζέφυρος νεμεσήσας αὐτῷ 
Ἁ ’ ΄ 

καὶ τὸν δίσκον ἐς τὸ μειράκιον ἐπαφείς. καὶ γέλως 
δοκεῖ τῷ ἀνέμῳ ταῦτα καὶ τωϑάζει περιωπὴν ἔχων. 

. Ξ 478 Β Ξ τι , 
ὁρᾶς δέ, οἶμαι. αὐτὸν ἕν πτηνῷ τῷ κροτάφῳ καὶ 
ς - -»" » ως 2 

ἁβρῷ τῷ εἴδει, καὶ στέφανον φέρει πάντων ἀνϑέων, 
᾿. ω) ι ΕΑ 2 » 

πικρὸν δὲ ὕστερον καὶ τὴν ὑάκινϑον αὐτοῖς ἐμπλέξει. 

4Ν4ΡΙΟΙ. 

΄ Ν » " πὰ τὰ δ 9 " - ΄ 

κε. Τ0 τοῦ οἴνου ῥεῦμα τὸ ὃν ἄνδρῳ τῇ νήσῳ 
" « ΄ » μ᾿» αν εν ᾽ Ἢ 

καὶ οἵ μεϑύυοντες τοῦ ποταμοῦ ἄνδριοι λόγος εἰσὶ 
- " ΄ ἰΣ - 

τῆς γραφῆς. ᾿άἀνδροίοις γὰρ δὴ ἐκ Διονύσου ἡ γῆ 
ὕποινος ῥήγνυται καὶ ποταμὸν αὐτοῖς ἀναδίδωσιν. 

9 " 32 , χὰ ψὔ᾿ ’ ΡῚ Ἁ Ἐν 

εἰ μὲν ἐνθυμηϑείης ὕδωρ. οὐπῶ μέγαν. εἰ δὲ οἶνον. 
μέγας ὃ ποταμὸς καὶ ϑεῖος᾽ ἔστι γὰρ τούτου ἀρυ- 

, , ς » ν “Ψ , 
σαμένῳ Νείλου τε ὑπεριδεῖν καὶ Ἴστρου. καί που 

καὶ φάναι περὶ αὐτῶν. ὅτι κἀκεῖνοι βελτίους ἂν 
διαὶ προ , 3 Χ - ο.,»ὕ, ᾿" 
ἐδόκουν ὀλίγοι μέν. ἀλλὰ τοιοῦτοι δέοντες. καὶ : 

ἄδουσιν. οἶμαι, ταῦτα γυναίοις ἅμα καὶ παιδίοις 
ἐστεφανωμένοι κιττῷ τε καὶ σμίλακι. καὶ οἵ μὲν 

7 3 » ΄, 

χορεύοντες ἐφ᾽ ἑκατέρας ὄχϑης. οἵ δὲ κατακείμενοι. 
800 εἰκὸς δέ που κἀκεῖνα εἶναι τῆς ὠδῆς. ὡς δόνακα 

βεΣευ 

μὲν ᾿ἀχελῷος., Πηνειὸς δὲ Τέμπη φέρει. Πακτωλὸς 
δὲ ἄνϑη λοιπόν. οὑτοσὶ δὲ ὁ ποταμὸς πλουσίους τ᾽ 
ἀποφαίνει «αἱ δυνατοὺς τὰ ἐν ἀγορᾷ καὶ ἐπιμελεῖς 
τῶν φίλων καὶ καλοὺς καὶ τετραπήχεις ἐκ μικρῶν, 
ἔστι γὰρ κορεσϑέντι αὐτοῦ συλλέγεσθαι ταῦτα καὶ 
ἐσάγεσϑαι ἐς τὴν γνώμην. ἄδουσι δέ που. ὅτι μόνος 

10 
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ποταμῶν οὗτος μήτε βουκολίοις ἐστὶ βατὸς μήϑ' 
9 τὰ -« ,ὔ 

ἵπποις. ἀλλ᾽ οἰνοχοεῖται μὲν ἐκ Διονύσου. πένεται 
΄ 2 

δὲ ἀκήρατος. μόνοις ἀνθρώποις ῥέων. ταυτὶ μὲν 
32 ΄ ς - " 2 Υ 3 δ νον ,],͵ ᾿Ὶ 

ἀκούειν ἡγοῦ καὶ ἀδόντων αὐτὰ ἐνέων (καὶ) κατεψελ- 
ς πο » λισμένων τὴν φωνὴν ὑπὸ τοῦ οἴνου. τὰ δὲ ὁρώμενα 

- Φ-.2} ὃ ᾿ , ἣν ὦ μὰ Σβ 
τῆς γραφῆς᾽ ὁ μὲν ποταμὸς ἐν βοτρύων εὐνῇ κεῖται 
τὴν πηγὴν ἐκδιδοὺς ἄκρατός τε καὶ ὀργῶν τὸ εἶδος. 

΄ -Ό [4 

ϑύρσοι δ᾽ αὐτῷ παραπεφύκασι, καϑάπερ οἵ κάλαμοι 
τῶ “ Ἔ -» 

τοῖς ὕδασι, παραμείψαντι δὲ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν 
τὸ αὐτῇ ταῦτα συμπόσια Τρίτωνες ἤδη περὶ τὰς ἐχβο- 

3 φ “γε: " λὰς ἀπαντῶντες ἀρύονται κόχλοις τοῦ οἴνου. καὶ τὸ 
΄᾿, » ᾿ - 3 

μὲν πίνουσιν αὐτοῦ. τὸ δ᾽ ἀναφυσῶσιν, εἰσὶ δ᾽ οἱ 
’ "» 3 -- - 

καὶ μεϑύυουσι τῶν Τριτώνων καὶ ὀρχοῦνται. πλεῖ 
" ΄ 5. Ἐν -" ςονδο, " ΄ 

καὶ “ιόνυσος ἐπὶ κῶμον τῆς ἄνδρου καὶ καϑωῶρμι- 
3 Α ς " ΕΣ ΄ σε τ! Α Α ᾿ 

5 σται μὲν ἡ ναῦς ἤδη, Σατύρους δὲ ἀναμὶξ καὶ Δηνας 
᾽» ι ΄ " . , ΄ “ κ ᾿ 
αγει καὶ Σειληνὸς οὗ τὸν Γελῶτὰ τε ἄγει καὶ τον 

- , ε 

Κῶμον ἱλαρωτάτω καὶ ξυμποτικωτάτω δαίμονε, ὡς 
. » - 

ἥδιστα ὁ ποταμὸς αὐτῷ τρυγῷτο. 

σι 

μ᾿ 
ι 

ΕΡΜΟΥ ΤΌΝΑΙ. 

͵, ς » Ρ- ς " 3 Ἷ ς Α 

01 «ς΄. Ὁ κομιδῇ παῖς ὁ ἔτι ἐν σπαργάνοις, ὁ τὰς 
“ ᾿ - » - Ε » ᾿ 

50 βοῦς ἐς τὸ ῥῆγμα τῆς γῆς ἐλαύνων. ἔτι κἀκεῖνος ὁ 

4ι συλῶν τοῦ ᾿άπόλλωνος τὰ βέλη Ἑρμῆς οὗτος. μάλα 
ἡδεῖαι αἵ κλοπαὶ τοῦ ϑεοῦ᾽ φασὶ γὰρ τὸν Ἑρμῆν, 
ὅτε τῇ Μαίᾳ ἐγένετο, ἐρᾶν τοῦ κλέπτειν καὶ εἰδέναι 

- » »ὝἭ ς 

τοῦτο οὔτι που ταῦτα πενίᾳ δρῶν ὁ ϑεός. ἀλλ᾽ 
» 3 

Ὁ εὐφροσύνῃ διδοὺς καὶ παίξων. εἰ δὲ βούλει κατ 
ἴχνος αὐτὸν κατιδεῖν. ὅρα τὰ ἐν τῇ γραφῇ τίκτεται 

κ ᾽ τ -2 ͵ 2 ΩΣ Ἐπ ι 
μὲν ἐν κορυφαῖς τοῦ Ολυμπου., κατ΄ αὐτὸ ἄνω το 801 

ἕδος τῶν ϑεῶν. ἐκεῖ δὲ Ὅμηρος οὔτε ὄμβρων αἰσϑά- 
,᾿, » 3 ’ 3 Α 9 3 3 Α [ 

νεσϑαί φησιν οὔτε ἀνέμων ἄκουειν, ἀλλ΄ οὐδὲ χιόνι 
» ΄ τοῖν ΓΆΡ ΄ 5 ν » . 

80 βληϑῆναί ποτε αὐτὸ δὶ ὑπερβολὴν, εἶναι δὲ ϑεῖον 
ΠῚ 
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ἀτεχνῶς καὶ ἐλεύϑερον ἁπάντων παϑῶν. ὧν μετέχει 
τὰ τῶν ἀνθρώπων ὄρη. ἐνταῦϑα τὸν Ἑρμὴν ἀποτε- 
χϑέντα Ὧωῥραι κομίζονται. γέγραφε κἀκείνας. ὡς ὥρα 
ἑκάστης, καὶ σπαργάνοις αὐτὸν ἀμπίσχουσιν ἐπι- 

Ἄ Ἁ Γ. -» 2 , ΞΕ Ἄ, ᾿] [ά 

παττουσαι τὰ καλλιστα τῶν ἀνϑεων. ὡς μὴ ἀσημῶν: 

τύχῃ τῶν σπαργάνων, καὶ αἵ μὲν ἐπὶ τὴν μητέρα 
τοῦ Ἑρμοῦ τρέπονται λεχὼ κειμένην. ὁ δ᾽ ὑπεκδὺς 
τῶν σπαργάνων ἤδη βαδίζει καὶ τοῦ Ὀλύμπου κάτεισι. 

δ, ἴω ΓΑ τ ᾿ ι - - 
γέγηθε δὲ αὐτῷ τὸ ὄρος. τὸ γὰρ μειδίαμα αὐτοῦ 

οἷον ἀνϑρώπου. νόει δὲ τὸν Ὄλυμπον χαέροντα. ὅτι 
ὁ Ἑρμῆς ἐκεῖ ἐγένετο. τίς οὖν ἡ κλοπή; βοῦς νεμο- 
μένας ἐν τῷ τοῦ ᾽Ολύμπου πρόποδι. ταύτας δήπου 
τὰς χρυσόκερως καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκάς. ἀνεῖνται 
γὰρ τῷ ᾿4ποόλλωνι, ἄγει στροβῶν ἐς χάσμα τῆς γῆς, 

3 “ὦ ΄ οὐχ ὡς ἀπόλοιντο. ἀλλ᾽ ὡς ἀφανισϑεῖεν ἐς μίαν 
ς ’ ΠῚ 3 μ᾿ ᾿ 2 ΄ ͵ » Ἁ ς 

ἡμέραν, ἔστ᾽ ἂν τὸν ᾿Ζπολλω δάκῃ τοῦτο. καὶ ὡς 
2 ιν »" - , ’ 

οὐδὲν μετὸν αὐτῷ τοῦ γεγονότος ὑποδύεται τὰ 
΄ Φ“ δἰ σε Ὁ ͵ ᾿ ᾿ ᾿ 

σπάργανα. ἥκει καὶ ὁ πολλῶν παρὰ την ΜΜαῖαν 

ἀπαιτῶν τὰς βοῦς, ἡ δὲ ἀπιστεῖ καὶ ληρεῖν οἴεται 
τὸν ϑεόν. βούλει μαϑεῖν. ὅ τι καὶ λέγει; δοκεῖ γάρ : 
μον μὴ φωνῆς μόνον. ἀλλὰ καὶ λόγου τι ἐπιδηλοὺν 
τῷ προσώπῳ. ἰξοικεν)] ὡς μέλλων πρὸς τὴν Μαῖαν 
λέγειν ταὐτα᾿ ἀδικεῖ μὲ ὁ σὸς υἷός, ὃν χϑὲς ἔτεκες, 

τὰς γὰρ βοῦς. αἷς ἔχαιρον. ἐμβέβληκεν ἐς τὴν γῆν. 
οὐκ οἶδ᾽ ὅποι τῆς γῆς. ἀπολεῖται δὴ καὶ ἐμβεβλή- 
σεται κατωτέρω πρὸ τῶν βοῶν. ἡ δὲ θαυμάζει καὶ 
οὐ προσδέχεται τὸν λόγον. ἔτ᾽ αὐτῶν ἀντιλεγόντων 
ἀλλήλοις ὁ Ἑρμῆς ἵσταται κατόπιν τοῦ ᾿Απόλλωνος 
καὶ κούφως ἐπιπηδήσας τοῖς μεταφρένοις ἀψοφητὶ 
λύει τὰ τόξα καὶ συλῶν μὲν διέλαϑεν, οὐ μὴν ἡγνο- 
ἤϑη σεσυληκώς. ἐνταῦϑα ἡ σοφία τοῦ ξωγράφου᾽ 
διαχεῖ γὰρ τὸν ᾿Δπόλλω καὶ ποιεῖ χαίροντα. μεμέ- 
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τρηται δὲ ὁ γέλως. οἷος ἐφιξάνων τῷ προσώπῳ ϑυ- 
μὸν ἐκνικώσης ἡδονῆς. 

ΑΜΦΙΆΑΡΕΩΣ. 

κζ΄. Τὸ τοῖν δυοῖν ὅρμα ἵπποιν, το γὰρ ἐπὶ 802 
τεττάρων οὔπω τοῖς ἥρωσι διὰ χειρὸς ἣν. δὲ μὴ 
“ “ - ΞῚ , . ᾽ ΄ ᾽ 

δᾶρα Εκχτορι τῷ ϑρασεῖ. φέρει τὸν ΖΦμφιαρεῶν ἕκ 
-» ΄ ΄ ΠΥ  ἢ "» ᾿ “ἂ 

Θηβῶν ἐπανιόντα, ὁπότε αὐτῷ ἡ γὴ λέγεται διασχεῖν. 
ὡς μαντεύοιτο ἐν τῇ ᾿Δττικῇ καὶ ἀληϑεύοι σοφὸς ἐν 

02 πανσόφοις. ἑπτὰ οἵ Πολυνείκει τῷ Θηβαίῳ τὴν 
ἀρχὴν κατακτώμενοι οὐδεὶς ἐνόστησε πλὴν ᾿4δρά- 

ἃ ͵΄ ᾿ ι ι ς , 
το στον καὶ ᾿Δἀμφιάρεω, τοὺς δὲ λοιποὺς ἡ Καδμεία 

κατέσχεν. ἀπώλοντο δὲ οἱ μὲν ἄλλοι δόρασι καὶ λέϑοις 
καὶ πελέκχεσι, Καπανεὺς δὲ λέγεται κεραυνῷ βεβλῆ- 

σθαι. πρότερος, οἶμαι, κόμπῳ βαλὼν τὸν Ζέα. 
οὗτοι μὲν οὖν ἑτέρου λόγου. κελεύει δὲ ἡ γραφὴ 

ι5 βλέπειν ἐς μόνον τὸν ᾿Δμφιάρεων φεύγοντα κατὰ 
τῆς γῆς αὐτοῖς στέμμασι καὶ αὐτῇ δάφνῃ. καὶ οἵ 
ἵπποι λευκοὶ καὶ ἡ δίνη τῶν τροχῶν σπουδῆς ἔμ- 
πλεῶς καὶ τὸ ἄσϑμα τῶν ἵππων ἀπὸ παντὸς τοῦ 

μυχτῆρος, ἀφρῷ δὲ ἡ γῆ διέρρανται καὶ ἡ χαίτη 
4820 μετακλίνεται, διαβρόχοις τε ὑπὸ ἱδρῶτος οὖσι περί- 

κειται λεπτὴ κόνις ἧττον μὲν καλοὺς ἀποφαίνουσα 
τοὺς ἵππους. ἀληϑεστέρους δέ. ὁ δὲ ᾿Δμφιάρεως τὰ 

Δ΄; 5,52) “ ΄ 4. 5 ἐδ ΄ 3 . 
μὲν ἄλλα ὥπλισται. μόνου δὲ ἀμελεῖ κρανους ἀνιεὶς 

Χ Νὴ 2 ΄ , ρ Χ "ἡ 
τὴν κεφαλὴν ᾿Ἥποόλλωνι. βλέπων ἵερον καὶ χρη- 

σμῶδες. γράφει δὲ καὶ τὸν ᾿ῷρωπὸν νεανίαν ἐν 
γλαυκοῖς γυναίοις. τὸ δὴ ἐπὶ ϑαλάττῃ. γράφει καὶ 
τὸ φροντιστήριον τοῦ ᾿Δἀμφιάρεω ῥῆγμα ἱερὸν καὶ 
ϑειῶδες. αὐτοῦ καὶ ᾿4λήϑεια λευχειμονοῦσα, αὐτοῦ 
καὶ ὀνείρων πύλη. δεῖ γὰρ τοῖς ἐκεῖ μαντευομένοις 

80 ὕπνου. καὶ Ὄνειρος αὐτὸς ἐν ἀνειμένῳ τῷ εἴδει 

[Ὧ] οι 
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803 γέγραπται καὶ ἐσθῆτα ἔχει λευκὴν ἐπὶ μελαίνῃ, τό, 
οἶμαι, νύκτωρ αὐτοῦ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν. ἔχει καὶ κέρας 
ἐν ταῖν χεροῖν, ὡς τὰ ἐνύπνια διὰ τῆς ἀληϑοῦς 
ἀνάγων. 

ΣΎΥΎΟΘΗΡΑΙ. 

κη. Μὴ παραϑεῖτε ἡμᾶς. ὦ ϑηρευταί. μηδὲ 
ἐπικελεύεσϑε τοῖς ἵπποις. πρὶν ὑμῶν ἐξιχνεύσωμεν, 
ὅ τι βούλεσϑε καὶ ὅ τι ϑηρᾶτε. ὑμεῖς μὲν γὰρ ἐπὶ 
χλούνην σῦν φατε ἵἴεσϑαι. καὶ ὁρῶ τὰ ἔργα τοῦ 
ϑηρίου᾽ τὰς ἐλαίας ἐξορώρυχε καὶ τὰς ἀμπέλους 
ἐχτέτμηκε καὶ οὐδὲ συκῆν καταλέλοιπεν ἢ μῆλον ἢ 
μηλάνϑην. πάντα δὲ ἐξήρηκεν ἐκ τῆς γῆς τὰ μὲν 
ἀνορύττων. τοῖς δὲ ἐμπίπτων. τοῖς δὲ παρακνώ- 
μενος, ὁρῶ δὲ καὶ αὐτὸν τὴν χαίτην φρίττοντα 
καὶ πῦρ ἐμβλέποντα καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῷ πατα- 
γοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς. ὦ γενναῖοι, δεινὰ γὰρ τὰ τοι- 
αὐτὶ ϑηρία ὅτι ἐκ πλείστου κατακούειν τοῦ ὁμά- 
δου ἐγὼ μέντοι οἶμαι τὴν ὥραν ἐχείνου τοῦ μειρα- 
κίου διαϑηρῶντας ὑμᾶς τεϑηρᾶσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
προκινδυνεύειν ἐθέλειν. τέ γὰρ οὕτω πλησίον; τί δὲ 
παραψαύοντες : τέ δὲ παρ᾽ αὐτὸ ἐπέστραφϑε; τί δὲ 
ὠστίζεσϑε τοῖς ἵπποις; οἷον ἔπαϑον᾽ ἐξήχϑην ὑπὸ 
τῆς γραφῆς μὴ γεγράφϑαι δοκεῖν αὐτούς. εἶναι δὲ 
καὶ κινεῖσθαι καὶ ἐρᾶν, διατωϑάζω γοῦν ὡς ἀκούον- 
τας καὶ δοκῶ τι ἀντακούσεσϑαι., σὺ δ᾽ οὐδ᾽ ὅσα 
ἐπιστρέψαι παραπαίοντα ἐφϑέγξω τι. παραπλησίως 
ἐμοὶ νενιπημιένος καὶ οὐκ ἔχων ἀνείργεσθαι τῆς 
ἀπάτης καὶ τοῦ ἐν αὐτῇ ὕπνου. σκοπῶμεν οὖν τὸ 

δ0ρ4γεγραμμένα. γραφῇ γὰρ παρεστήκαμεν. περίκεινται 

μὲν δὴ τῷ μειρακίῳ νεανίαι καλοὶ καὶ καλὰ ἐπιτη- 
δεύοντες καὶ οἷον εὐπατρίδαι. καὶ ὁ μὲν παλαίστρας 

25 
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τι ἐπιδηλοῖ τῷ προσώπῳ, ὁ δὲ χάριτος, ὁ δὲ ἀστεισμοῦ., 
τὸν δὲ ἀνακεκυφέναι φήσεις ἐκ βιβλίου. φέρουσι δὲ 
αὐτοὺς ἵπποι παραπλήσιοι οὐδεὶς ἄλλος ἄλλῳ λευκός 

τις καὶ ξανϑὸς καὶ μέλας καὶ φοῖνιξ, ἀργυροχάλινοι καὶ 
στιχτοὶ καὶ χουσοῖ τὰ φάλαρα. ταῦτα φασὶ τὰ χρώ- 
ματὰ τοὺς ἐν ᾿Φὡκεανῷ βαρβάρους ἐγχεῖν τῷ χαλκῷ 
διαπύρῳ, τὰ δὲ συνίστασϑαι καὶ λιϑοῦσϑαι καὶ σώ- 
ζειν, ἃ ἐγράφη. οὐδὲ τὴν ἐσθῆτα συμβαίνουσιν ἢ 
τὴν στολήν. ὁ μὲν γὰρ εὔζωνος ἵππάζξεται καὶ κοῦ- 
φος ἀκοντιστής, οἶμαι. ἀγαϑὸς ὦν, ὁ δὲ πέφρακται 
τὸ στέρνον ἀπειλῶν πάλην τινὰ τῷ ϑηρίῳ, καὶ τὰ 
σκέλη, πέφρακται ἢ ἢ τὸ δὲ μειράκιον ὀχεῖται μὲν 
ἐφ᾽ ἵππου λευκοῦ, μέλαινα δέ, ὡς ὁρᾷς. ἡ κεφαλὴ 
τῷ ἵππῳ καὶ λευκὸν ἀποτετόρνευται κύκλον ἐπὶ τοῦ 
μετώπου κατ᾽ αὐτὸ τῆς σελήνης τὸ πλῆρες, καὶ 
φάλαρα ἔχει χρυσᾶ καὶ χαλινὸν κόχχο»ν [Ιηδικοῦ. 
τουτὶ γὰρ τὸ χρῶμα προσαστράπτει τῷ χρυσῶ. καϑά- 
περ οἱ πυρώδεις λίϑοι. στολὴ τῷ μειρακίῳ χλαμὺς 
ἔχουσά τι ἀνέμου καὶ κόλπου. τὸ μὲν χρῶμα ἐκ 
φοινικῆς ἁλουργίας. ἣν ἐπαινοῦσι Φοίνικες, ἀγα- 
πάσϑω δὲ τῶν ἁλουργῶν μάλιστα. δοκοῦν γὰρ σκυ- 
ϑρωπάξειν ἕλκει τινὰ παρὰ τοῦ ἡλίου ὥραν καὶ τῷ 
τῆς σίδης ἄνϑει δαίνεται. αἰδοῖ δὲ τοῦ γυμνοῦσϑαι 
πρὸς τοὺς παρόντας ἔσταλται χειριδωτῷ φοινικῷ, 

συμμετρεῖται δὲ ὁ χιτὼν ἐς ἥμισυ τοῦ μηροῦ καὶ ἴσα. 
τοῦ ἀγκῶνος, καὶ μειδιᾷ καὶ χαροπὸν βλέπει καὶ 805. 
χομᾷ ὅσον μὴ ἐπισκοτεῖσθαι τοὺς ὀφθαλμούς, ὅτε 
ἀταχτήσει ἡ κόμη ὑπὸ τοῦ ἀνέμου. τάχα τις καὶ τὴν 
παρειὰν ἐπαινέσεται καὶ τὰ μέτρα τῆς δινὸς καὶ καϑ' 
ἕν οὑτωσὶ τὰ ἐν τῷ προσώπῳ, ἐγὼ δὲ ἄγαμαι αὐτὸ τοῦ 
φρονήματος᾽ καὶ γὰρ ὡς ϑηρατὴς ἔρρωται καὶ ὑπὸ 
τοῦ ἵππου ἐπῆρται καὶ συνίησιν, ὅτι ἐρᾶται. σκευοφο- 
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ροῦσι δὲ αὐτοῖς ὀρεῖς καὶ ὀρεωκόμοι ποδοστράβας 
καὶ ἄρκυς καὶ προβόλια χαὶ ἀκόντια καὶ λόγχας. 
ἐφ᾽ ὧν οἱ κνώδοντες., καὶ κυναγωγοὶ συστρατεύουσι 
καὶ σκοπιωροί, καὶ τὰ ἔϑνη τῶν κυνῶν, οὐχ αἱ τὴν 
ῥῖνα ἀγαϑαὶ μόναι ἢ αἱ ταχεῖαι αὐτῶν. ἀλλὰ καὶ αἵ 
γενναῖαι, δεῖ γὰρ καὶ ἀλκῆς ἐπὶ τὸ ϑηρίον. γράφει 
δὴ Δοχρίδας Δακαίνας Ἰνδικὰς Κρητικάς. τὰς μὲν 

ἀγερώχους καὶ ὑλαχτούσας. τὰς δὲ ἐννοούσας. αἵ 
δὴ μεϑέπουσι καὶ σεσήρασι κατὰ τοῦ ἴχνους ἢ ἢ καὶ 
τὴν ᾿Ζγροτέραν προιόντες ἄσονται, νεὼς γάρ τις τὸ 
αὐτῆς ἐχεῖ καὶ ἄγαλμα λεῖον ὑπὸ τοῦ χρόνου καὶ 
συῶν κεφαλαὶ καὶ ἄρχτων. νέμεται δὲ αὐτῇ καὶ 
ϑηρία ἄνετα, νεβροὶ καὶ λύκοι καὶ λαγωοί. πάντα 
ἥμερα καὶ μὴ δεδιότα τοὺς ἀνθρώπους. ἔχονται μετὰ 
τὴν εὐχὴν τῆς ϑήρας. καὶ τὸ ϑηρίον οὐκ ἀνέχεται 15 
λανθάνειν, ἀλλ᾽ ἐκπηδᾷ τῆς λόχμης, εἶτα ἐμπίπτει 
τοῖς ἱππεῦσι καὶ ταράττει μὲν αὐτοὺς ἐκ προσβολῆς, 10 
νικᾶται δὲ ὑπὸ τῶν βαλλόντων καιρίᾳ μὲν οὐκ ἐν- 
τυχὼν διώ τε τὸ φράττεσϑαι πρὸς τὰς πληγὰς διά 
τὲ τὸ μὴ ὑπὸ ϑαρρούντων βάλλεσϑαι. μαλαχϑεὶς δὲ : 
πληγῇ ἐπιπολαίῳ κατὰ τοῦ μηροῦ φεύγει διὰ τῆς 
ὕλης, ἐκδέχεται δὲ αὐτὸν ἕλος βαϑὺ καὶ λίμνη πρὸς 
τῷ ἕλει. διώκουσιν οὖν βοῇ χρώμενοι οἱ μὲν ἄλλοι 

06 μέχρι τοῦ ἕλους, τὸ δὲ μειράκιον συνεμβάλλει τῷ 
ϑηρίῳ ἐς τὴν λίμνην καὶ τέτταρες οὗτοι κύνες. καὶ 55 
τὸ μὲν ϑηρίον ἵεται τρῶσαι τὸν ἵππον. ἀπονεῦσαν 
ὃ τοῦ ἵππου τὸ μειράκιον καὶ ἐς τὰ δεξιὰ μετακλῖναν 
ἀφίησι τῇ χειρὶ πάσῃ καὶ βάλλει τὸν σῦν κατ᾽ αὐτὸ 
μάλιστα τὸ συνάπτον τὴν πλάτην τῇ δέρῃ. τοὐντεῦ-- 
ϑὲν οὗ μὲν κύνες κατάγουσι τὸν σῦν ἐς τὴν γῆν. οἵ 80 10: 
δὲ ἐρασταὶ βοῶσιν ἀπὸ τῆς ὄχϑης οἷον φιλοτιμούμε- 
ψοι πρὸς ἀλλήλους. ὅστις ὑπερκεκράξεται τὸν πέλας. 
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Α ’ 3 Ἂ “-»Ὕ ρ, ᾿ , 3 2 

καὶ πεπτωῶκὲ τις. ἀπὸ τοῦ ἵππου μὴ κατασχῶν. ἀλλ 
Ἵ , Ἁ “ ς Ψ Ἁ ’ 3 -" 

ἐχϑορυβῆσας τὸν ἵππον. ὁ δὲ καὶ στέφανον αὐτῷ 

πλέχει παρὰ τοῦ λειμῶνος τοῦ ἐν τῷ ἕλει. ἔτι ἐν τῇ 
λίμνῃ τὸ μειράκιον, ἔτι ἐπὶ τοῦ σχήματος. ᾧ τὸ 

, 2 τα δ ᾿ 3 ΄ ᾿ »" ὁ παλτὸν ἀφῆκεν, οἱ δὲ ἐκπεπλήγασι καὶ ϑεωροῦσιν 

αὐτό. οἷον γραφέν. 

ΠΕΡΣΕΥΣ. 

κϑ΄. ᾿᾽4λλ᾽ οὐκ Ἐρυϑρά γε αὕτη ἡ ϑάλασσα, 
5993 9 » ᾿ Α δρλφς, δε 

οὐδ΄ ᾿Ινδοὶ ταῦτα, Αἰϑίοπες δὲ καὶ ἀνήρ Βλλην ἐν 
“ἰϑιοπίᾳ. καὶ ἄϑιλος τοῦ ἀνδρός, ὃν ἑκὼν ἔτλη 

τὸ χατὰ ἔρωτα. οἶμαί σε. ὦ παῖ, μὴ ἀνήκοον εἶναι τοῦ 
Περσέως. ὃν φασιν ᾿ἀνωῤῥυκῖο ἀποκτεῖναι κῆτος 

ἐν Αἰϑιοπίᾳ πεξεῦον ἐπὶ τὰς ἀγέλας καὶ τοὺς ἕν τῇ 
"» ΄ » 35 Π »" δ 

γῇ ἀνθρώπους. ταῦτ᾽ οὖν ἐπαινῶν ὁ ξωγράφος καὶ 
Α Γ ᾿ 2 , [7 ΄ ᾽ ΄ὔ , 

οἰκτείρων τὴν νδρομέδαν, ὅτι κήτει ἐξεδόϑη, τετέ- 
λεσται ἤδη ὁ ἄϑλος. καὶ τὸ μὲν κῆτος ἔρριπται πρὸ 
τῆς ἡόνος ἐμπλημμυροῦν πηγαῖς αἵματος, ὑφ᾽ ὧν 
ἐρυϑρὰ ἡ ϑάλασσα,. τὴν δὲ ᾿ἀνδρομέδαν ἀπαλλάττει 
τῶν δεσμῶν ὁ Ἔρως" γέγραπται δὲ πτηνὸς μὲν τὸ 

᾽ ᾽' , Ν δ. τ δὰ ἜΣ αν 2, ΄ 
εἰωϑος. νεανίας δὲ παρ΄ ὁ εἴωϑε. καὶ ἀσϑμαίνων 

0 γέγραπται καὶ οὐκ ἔξω τοῦ μεμοχϑηκέναι. καὶ γὰρ 
εὐχὴν ἀνεβάλετο τῷ Ἔρωτι ὁ Περσεὺς πρὸ τοῦ ἔρ- 
γου. παρεῖναι αὐτὸν καὶ κατὰ τοῦ ϑηρίου συμπέτε- 

ς ἈΠῸ 9 ΄ ᾿ Ρ “ ρ᾽ ς ΄ 
σϑαι, ὁ δὲ ἀφίκετο καὶ ἤκουσε τοῦ Βλληνος. ἡ Κορὴ 
δὲ ἡδεῖα μέν, ὅτι λευκὴ ἐν Αἰϑιοπίᾳ, ἡδίων δὲ 

2 ᾿ Α τ ᾿ ,- Α Ἁ ς ᾿ ᾿ 

οὅ αὕτο τὸ εἶδος παρέλθοι ἂν καὶ δυδὴν ἀβραν καὶ 
3 ΄ ς ΄ , "ν ᾽ ᾿ 

4τϑέδα ὑποσεμνον καὶ Σπαρτιᾶτιν ἐρρωμένην. κεκαλ-- 

λώπισται δὲ ἀπὸ τοῦ καιροῦ, καὶ γὰρ ἀπιστεῖν ἔοικε, 
καὶ χαίρει μετ᾽ ἐκπλήξεως καὶ τὸν Περσέα βλέπει 801 
μειδίαμά τι ἤδη ἐς αὐτὸν πέμπουσα. ὁ δὲ οὐ πόρρω. 

80 τῆς κόρης ἐν ἡδείᾳ καὶ λιβανώδει πόᾳ κεῖται στάξων 

μ σι 
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ἐς τὴν γὴν ἱδρῶτα καὶ τὸ δεῖμα τῆς Γοργοῦς ἔχων 
ἀπόϑετον, μὴ ἐντυχόντες αὐτῷ λαοὶ λέϑοι γένωνται. 
πολλοὶ δὲ οἵ βουκόλοι γάλα ὀρέγοντες καὶ οἴνου ἐπι- 
σπάσαι. ἡδεῖς οἱ Αἰϑίοπες ἐν τῷ τοὺ χρώματος 
ἀτόπῳ καὶ βλοσυρὸν μειδιῶντες καὶ οὐκ ἄδηλοι χαί- Ὁ 
Θδίν καὶ οἵ πλεῖστοι ὅμοιοι. ὁ “Περσεὺς δὲ ἀσπάξεται 
μὲν καὶ ταῦτα. στηρίζων δὲ ἑαυτὸν ἐπὶ τοῦ ἀριστε- 
ροῦ ἀγκῶνος ἀνέχει τὸν ϑώρακα ἐ ἔμπνους ὑπὸ ἄσϑια- 
τος. ἐμβλέπων τῇ κόρῃ. καὶ τὴν χλαμύδα τῷ ἀνέμῳ 
ἐχδέδωσι φοινικῆν οὐσαν καὶ βεβλ 'ημένην αἵματος 
ῥανίσιν, ἃς προσέπνευσεν αὐτῷ τὸ ϑηρίον ἐν τῷ 
ἀγῶνι. ἐρρώσϑων. Πελοπέδαι παρὰ τὸν τοῦ Περσέως 
ὦμον, καλῷ γὰρ ὄντι αὐτῷ καὶ ὑφαίμῳ προσήνϑηκέ 

"τι τοῦ καμάτου καὶ ὑπῳδήκασιν αἴ φλέβες ἐπιλαμ- 
βάνον τοῦτο αὐτάς, ὅταν πλεονεκτήσῃ τὸ ἄσϑμα. 
πολλὰ (δὲ) καὶ παρὰ τῆς κόρης ἄρνυται. 

ΠΕΛΟΨΦ. 

Ἄ-, Στολὴ δὲ ἁπαλή, σχῆμα ἐκ Μυδίας, καὶ 
μειράκιον ἐν ὑπήνῃ πρώτῃ Ποσειδῶν τὲ μειδιῶν ἐς 
τὸ μειράκιον καὶ ἀγάλλων αὐτὸ ἵπποις δηλοῖ Πέλοπα 
τὸν Μυδὸν ἐπὶ ϑάλατταν ἥκοντα, ὡς εὔξαιτο τῷ 5 
Ποσειδῶνι κατὰ τοῦ Οἰνομάου. ὅτι μὴ χρῆται γαμ- 
βρῷ ὁ Οἰνόμαος. ἀλλὰ κτείνων τοὺς τῆς Ἱπποδα- 
μξείας μνηστῆρας φρονεῖ τοῖς τούτων ἀκροϑινίοις ἀ ἀνά- 
πτῶν τὰς αὐτῶν κεφαλὲς οἷον οἵ ϑήραν ἡρηκότες. 
καὶ εὐχομένῳ τῷ Πέλοπι ἥκει χρυσοῦν ὥρμα ἐκ: 
ϑαλάττης, ἠπειρῶται δὲ οἱ ἵπποι καὶ οἷοι διαδρα- 
μεῖν τὸν Αἰγαῖον αὐχμηρῷ τῷ ἄξονι καὶ ἐλαφρᾷ τῇ 
ὁπλῇ. ὁ μὲν οὖν ἄϑλος εὐδρομήσει τῶ Πέλοπι. τὸν 
δὲ τοῦ ξωγράφου ἄϑλον ἡμεῖς ἐξετάξωμεν. οὐ γὰρ 

ῬΒΙοβίγαίιϑ θα, ΚΑΥΒΟΣ, 1. 22 
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08 σμικροῦ, οἶμαι, ἀγῶνος ἵππους μὲν ξυνϑεῖναι τέττα- 30 
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ρας καὶ μὴ ξυγχέαι τῶν σκελῶν τὸ κατὰ ἕνα αὐτῶν, 
ἐμβαλεῖν δὲ αὐτοῖς μετὰ τοῦ χαλινοῦ φρόνημα στῆ- ᾿ 
σαί τε τὸν μὲν ἐν αὐτῷ τῷ μὴ ϑέλειν ἑστάναι, τὸν 
δὲ ἐν τῷ κροαίνειν βούλεσθαι, τὸν δ᾽ ἐν τῷ πείϑε- 

5 σϑαι, ὁ δὲ γάνυται τοῦ Πέλοπος τῇ ὥρᾳ καὶ εὐρεῖαι 
αὐτῷ αἱ ῥῖνες, ὅσα χρεμετίξοντι. ἔτι κἀκεῖνο σοφίας" 
ὁ Ποσειδῶν τοῦ μειρακίου ἐρᾷ καὶ ἀναφέρει αὐτὸ 
ἐς τὸν λέβητα καὶ τὴν Κλωθώ, ὅτε Πέλοψ ἀστράψαι 
ἐδόκει τῷ ὥμῳ. καὶ τοῦ μὲν γαμεῖν οὐκ ἀπάγει 

10 αὐτόν, ἐπειδὴ ὥρμηκεν, ἀγαπῶν δὲ ἀλλ᾽ ἐφάψασϑαι 
τῆς χειρὸς ἐμπέφυκε τῇ δεξιᾷ τοῦ Πέλοπος ὑποτι- 
ϑέμενος αὐτῷ τὰ ἐς τὸν δρόμον, ὁ δὲ ὑπέρφρον 
ἤδη καὶ ᾿Δλφειὸν πνεῖ, καὶ ἡ ὀφρὺς μετὰ τῶν ἵππων. 
βλέπει δὲ ἡδὺ καὶ μετέωρον ὑπὸ τοῦ τιάρᾳ ἐπισο- 

ὅ βεῖν, ἧς οἷα χρυσαῖ λιβάδες ἡ κόμη τοῦ μειρακίου 
ἀποστάζουσα μετώπῳ ὁμολογεῖ καὶ ἰούλῳ συνανϑεῖ 
καὶ μεταπίπτουσα τῇδε κἀκεῖσε ἐν τῷ καιρίω μένει. 
γλουτὸν καὶ στέρνα καὶ ὅσα περὶ γυμνοῦ τοῦ Πέ- 
λοπος ἐλέχϑη ἄν, καλύπτει ἡ ἐσθὴς αὐτῇ κνήμῃ. 
“υδοὶ γὰρ καὶ οἵ ἄλλοι βάρβαροι καϑείρξαντες ἐς 
τοιάσδε ἐσθῆτας τὸ κάλλος λαμπρύνονται τοῖς ὑφά- 
σμασιν ἐνὸν λαμπρύνεσθαι τῇ φύσει, καὶ τὰ μὲν 
ἄλλα ἀφανῆ καὶ ἔσω, τὸ δὲ τῆς στολῆς. ἔνϑα ὁ 
ὦμος ὁ ἀριστερός. τέχνῃ ἠμέληται, ὡς μὴ κρύπτοιτο 

εῦ αὐτοῦ ἡ αὐγή. νύξ τε γὰρ ἐπέχει καὶ λαμπρύνεται 
τῷ ὦμῳ τὸ μειράκιον, ὅσον ἡ νὺξ τῷ ἑσπέρῳ. 

μ᾿ [9 

2 -- 

ΞΕΝΙΔΜ. 

λα΄. Καλὸν δὲ καὶ συκάσαι καὶ μηδὲ ταῦτα 
παρελθεῖν ἀφώνους. σῦκα μέλανα ὀπῷ λειβόμενα 

, κ 5... «ἢ ΄ 3 , , κ ᾿ 
σεσώρευται μὲν ἐπὶ φύλλων ἀμπέλου, γέγραπται δὲ 80 

80 μετὰ τῶν τοῦ φλοιοῦ ῥηγμάτων, καὶ τὰ μὲν ὑπο- 
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κέχηνε παραπτύοντα τοῦ μέλιτος. τὰ δ᾽ ὑπὸ τῆς 
ὥρας οἷον ἔσχισται. πλησίον δὲ αὐτῶν ὄξος ἔρριπται, 
μὰ 4Δ(΄, οὐκ ἀργὸς ἢ κενὸς τοῦ καρποῦ, σκιάξει δὲ 
σῦκα τὰ μὲν ὠμὰ καὶ ὀλύνϑους ἔτι, τὰ δὲ δυσσὰ 
χαὶ ἔξωρα, τὰ δὲ ὑποσέσηρε παρεμφαίνοντα τοῦ 
χυμοῦ τὸ ἄνϑος, τὸ δὲ ἐπ᾿ ἄκρῳ τοῦ ὄξου στρουϑὸς 
διορώρυχεν, ἃ δὴ καὶ ἥδιστα σύκων δοκεῖ. καρύοις 
δὲ ἅπαν ἔστρωται τοὔδαφος. ὧν τὰ μὲν παρατέτρα- 
πται τοῦ ἐλύτρου. τὰ δὲ ἔγκειται μεμυκότα,. τὰ δὲ 
παρεμφαίνει τὴν διαφυήν. ἀλλὰ καὶ ὄγχνας ἐπ᾽ 
ὄγχναις ὅρα καὶ μῆλα ἐπὶ μήλοις σωρούς τε αὐτῶν 
καὶ δεκάδας. εὐώδη πάντα καὶ ὑπόχρυσα. τὸ δὲ ἐν 
αὐτοῖς ἔρευϑος οὐδὲ ἐπιβεβλῆσϑαι φήσεις, ἀλλὰ 
ἔνδον ὑπηνϑηκέναι. κεράσου δὲ ταῦτα δῶρα ὀπώρα 
τις αὕτη βοτρυδὸν ἐν ταλάρῳ. ὁ τάλαρος δὲ οὐκ 
ἀλλοτρέων πέπλεκται λύγων. ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ φυτοῦ. 
πρὸς δὲ τὸν σύνδεσμον τῶν κλημάτων εἰ βλέποις 
χαὶ τὰς ἐκκρεμαμένας αὐτῶν σταφυλὰς καὶ ὡς κατὰ 
μίαν αἱ ῥᾶγες. ἄσῃ τὸν Διόνυσον. οἶδα. καὶ ὦ 
πότνια βοτρυόδωρε. περὶ τῆς ἀμπέλου ἐρεῖς. 
φαίης δ᾽ ἂν καὶ τοὺς βότρυς τῇ γραφῇ ἐδωδίμους 
εἶναι καὶ ὑποίνους. κἀκεῖνο ἥδιστον᾽ ἐπὶ φύλλων 
κράδης μέλι χλωρὸν ἐνδεδυκὸς ἤδη τῷ κηρῷ καὶ 
ἀναπλημμυρεῖν ὡραῖον, εἴ τις ἀποϑλίβοι. καὶ τρο- 
φαλὶς ἐφ᾽ ἑτέρου φύλλου νεοπαγὴς καὶ σαλεύουσα 
καὶ ψυχτῆρες γάλακτος οὐ λευκοῦ μόνον. ἀλλὰ καὶ 

στιλπνοῦ,. καὶ γὰρ στίλβειν ἔοικεν ὑπὸ τῆς ἐπιπολα- 
ξούσης αὐτῷ πιμελῆς. 

406 
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΄ 

ΣῈ 

ΥΜΝΗΤΡΙΑΙ. 

α΄. ᾿ἀφροδίτην ἐλεφαντένην ἐν ἁπαλοῖς μυρρι-- 810 
νῶσιν ἄδουσιν ἁπαλαὶ κόραι. διδάσκαλος αὐτὰς ἄγει 
σοφὴ καὶ οὐδὲ ἔξωρος, ἐφιξάνει γάρ τις ὥρα καὶ ῥυτί- 
δὲ πρώτῃ (παρὰ τοῦ) γήρως μὲν τὸ ὑπόσεμνον ἕλκου- 
σα. τούτῳ δ᾽ αὐ χεραννῦσα τὸ σωζόμενον τῆς ἀκμῆς. 
καὶ τὸ μὲν σχῆμα τοῦ τῆς ᾿ἀφροδίέτης ἔἕδους γυμνὴ 
καὶ εὐσχήμων. ἡ δὲ ὕλη συνθήκη μεμυκότος ἐλέ- 
φαντος. ἀλλὰ οὐ βούλεται γεγράφϑαι δοκεῖν ἡ ϑεός, 
ἔκκειται δὲ οἵα λαβέσϑαι. βούλει λόγου τι ἐπιλείβω-- 
μὲν τῷ βωμῶ; λιβανωτοῦ γὰρ ἱκανῶς ἔχει καὶ κασίας 
καὶ σμύφνης, δοχεῖ. δέ μοι καὶ Σαπφοῦς τι ἀναπνεῖν 
ἐπαινετέα τοίνυν ἡ σοφία τῆς γραφῆς" πρῶτα μὲν 
ὅτε τὰς ἀγαπωμένας λέϑους περιβαλοῦσα υὐκ ἐκ 

τῶν χρωμάτων αὐτὰς ἐμιμήσατο, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ φωτός. 
οἷον ὀφθαλμῷ κέντρον τὴν διαύγειαν αὐταῖς ἐνθεῖσα, 
εἶτα ὅτι καὶ τοῦ ὕμνου παρέχει ἀκούειν" ἄδουσι γὰρ 
αἱ παῖδες. ἄδουσι. καὶ ἡ διδάσκαλος ὑποβλέπει τὴν 
ἀπάδουσαν κροτοῦσα τὰς χεῖρας καὶ ἐς τὸ μέλος 
ἱκανῶς ἐμβιβάξουσα. τὸ μὲν γὰρ τῆς στολῆς ἀπέριτ-- 

κ ᾿ . 5.9» Ε ΒΝ 2. 35 ΄ Ἵν δ κα 
50τὸν καὶ μὴ δι΄ ὄχλου αὐταῖς. εἰ ἀϑύροιεν. ἢ τὸ ἐν 

τῷ οι 

χρῷ τῆς ξώνης ἢ τὸ ἐς βραχίονα τοῦ χιτῶνος ἢ ὡς 
ἀνυποδησίᾳ χαίρουσιν ἐφεστῶσαι ἀπαλῇ πόᾳ καὶ 811 
ἀναψυχὴν ἕλκουσαι παρὰ τῆς δρόσου λειμών τε ὁ 
περὶ τὰς ἐσθῆτας καὶ τὰ ἐν αὐταῖς χρώματα καὶ ὡς 
ἄλλο ἄλλῳ ἐπιπρέπει, δαιμονίως ἐκμεμέμηται. τὰ γὰρ 
συμβαίνοντα οἵ μὴ γράφοντες οὐκ ἀληϑεύουσιν ἐν 
ταῖς γραφαῖς. τὰ δὲ εἴδη τῶν παρϑένων εἰ τῶ Πά- 
οιδι ἢ ἄλλῳ τῷ κριτῇ ἐπιτρέποιμεν, ἀπορῆσαι ἄν 

Ἶ 
᾽ γιανι ν᾿" 
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μοι δοκεῖ ψηφέσασϑαι, τοσοῦτον ἁμιλλῶνται ῥοδο- 
πήχεις καὶ ἑλικώπιδες καὶ καλλιπάρῃοι καὶ μελίφωνοι. 
Σαπφοῦς τοῦτο δὴ τὸ ἡδὺ πρόσφϑεγμα. παραψάλλει 
ὃὲ αὐταῖς Ἔρως ἀνακλίνας τοῦ τόξου τὸν πῆχυν. 

καὶ ἡ νευρὰ παναρμόνιον ἄδει καί φησι πάντα ἔχειν. 
ὅσα ἡ λύρα. ταχεῖς τε οἵ ὀφϑαλμοὶ τοῦ ϑεοῦ ῥυϑ- 
μόν τινα. οἶμαι, διανοοῦντες. τί δῆτα ἄδουσι; γέ- 
γραπται γάρ τι καὶ ὠδῆς᾽ τὴν ᾿ἀφροδίτην ἐκδοῦναι 
τῆς ϑαλάττης λέγουσιν ἀπορροῇ τοῦ Οὐρανοῦ. καὶ 
ὅπου μὲν τῶν νήσων προσέσχεν. οὔπω λέγουσιν. 
ἐροῦσι δέ, οἶμαι. Πάφον. τὴν γένεσιν δὲ ἱκανῶς 
ἄδουσιν" ἀναβλέπουσαι μὲν γὰρ ἐμφαίνουσιν. ὅτι 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ, τὰς δὲ χεῖρας ὑπτίας ὑποκινοῦσαι δη-- 
λοῦσιν, ὅτι ἐκ ϑαλάττης. τὸ μειδίαμα δὲ αὐτῶν 
γαλήνης ἐστὶν αἴνιγμα. 

ΑΧΙΔΛΕΩΣ ΤΡΟΦΑ͂Ι. 

, " Ἁ - , - 
β. Νεβροὶ καὶ λαγῶς. ταῦτα ϑηραματα τοῦ 

 αῷ , ’ 3 2 ᾿, ΄ , 

νῦν ΔΑχιλλέως. ὁ δὲ γε ἐν ᾿Ιλίῳ πόλεις αἱρήσει καὶ 

ἵππους καὶ ἀνδρῶν στίχας. καὶ οἵ ποταμοὶ αὐτῷ 
μαχοῦνται μὴ ἐῶντι αὐτοὺς δεῖν. κἀκείνων μὲν τῶν 
ΕῚ 3 ΄ ΄ κ 

ἔργων μισϑὸν ἀποίσεται Βοισηίδα καὶ τὰς ἐκ “έσβου : 

ἑπτὰ καὶ χρυσὸν καὶ τρίποδας καὶ τὸ τοὺς ᾿Δχαιοὺς 
ἐπ᾿ αὐτῷ εἶναι, τὰ δὲ παρὰ τῷ Χείρωνι ταῦτα μή- 
λων δοκεῖ καὶ κηρίων Σ καὶ ἀγαπᾷς. ὦ ᾿Δχιλλεῦ, 
μικρὰ δῶρα πόλεις ἀπαξιώσων τότε χαὶ τὸ κῆδος 
τοῦ ᾿4γαμέμνονος. ὁ μὲν οὖν ἐπὶ τῆς τάφρου καὶ ὁ 
κλίνας τοὺς Τρῶας ἐκ μόνου τοῦ βοῆσαι καὶ ὁ κτεί- 
νῶν ἐπιστροφάδην καὶ ἐρυϑαίνων τὸ τοῦ Σκαμάν- 
δρου ὕδωρ ἵπποι τε ἀϑάνατοι καὶ ἕλξεις Ἕχτορος 

καὶ ὁ βρυχώμενος ἐπὶ τοῖς Πατροκλείοις στέρνοις 

σι 

μεν Φὠ 

Ομήρῳ γέγραπται. γράφει δὲ αὐτὸν καὶ ἄδοντα καὶ 530 
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εὐχόμενον καὶ ὁμωρόφιον τῷ Πριάμῳ, τουτονὶ δὲ 
οὔπω ξυνιέντα ἀρετῆς. ἀλλὰ παῖδα ἔτι γάλακτι ὑπο- 
ϑρέψας καὶ μυελῷ καὶ μέλιτι δέδωκεν ὁ Χείρων 
γράφειν ἁπαλὸν καὶ ἀγέρωχον καὶ ἤδη κοῦφον, 

5 εὐθεῖα μὲν γὰρ ἡ κνήμη τῷ παιδί, ἐς γόνυ δὲ αἵ 
χεῖρες. ἀγαϑαὶ γὰρ δὴ αὗται πομποὶ τοῦ δρόμου, 
κόμη τε ἡδεῖα καὶ οὐδὲ ἀκίνητος. ἔοικε γὰρ προσα- 
ϑύρων ὁ ξέφυρος μετατάττειν αὐτήν, ὡς μεταπι- 
πτούσης τῇδε κἀκεῖσε ἄλλοτε ἄλλος ὁ παῖς εἴη. ἐπι- 

ιὸ σκύνιόν τὲ καὶ ϑυμοειδὲς φρύαγμώ ἐστι μὲν ἤδη τῷ 
παιδί. πραύνει δὲ αὐτὸ ἀκάκῳ ὄμματι καὶ παφειᾷ 
μάλα ἵλεῳ καὶ προσβαλλούσῃ τι ἁπαλοῦ γέλωτος. ἡ 

χλαμὺς δέ, ἣν ἀμπέχεται. παρὰ τῆς μητρός, οἶμαι" 
καλὴ γὰρ καὶ ἁλιπόρφυρος καὶ πυραυγὴς ἐξαλλάτ-- 

τὸ τοῦυσα τοῦ κυανῆὴ εἶναι. κολακεύει δὲ αὐτὸν ὁ Χείρων, 
οἷον [λέοντα] πτῶκας ἁρπάξειν καὶ νεβροῖς συμπέ- 
τεσϑαι᾿ νεβρὸν γοῦν ἄρτι ἡρηκῶς ἥκει παρὰ τὸν 
Χείρωνα καὶ ἀπαιτεῖ τὸ ἄϑλον., ὁ δὲ χαίρει ἀπαι- 
τούμενος καὶ τοὺς προσϑίους ὀκλάσας ἐς ἴσον κα- 

50 ϑίσταται τῷ παιδί, μῆλα ἀπὸ τοῦ κόλπου ὀρέγων 
αὐτῷ καλὰ καὶ εὐώδη. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο αὐτῶν 
ἔοικεν ἐγγεγράφϑαι. καὶ κηρίον ὀρέγει τῇ χειρὶ 
σταγόνα λεῖβον δι᾿ εὐνομίαν τῶν μελιττῶν. ὅταν 
γὰρ πόαις ἀγαϑαῖς ἐντυχοῦσαι κυίσκωσι, περιπληϑῆ 

95 τὰ χηρία γίγνεται καὶ ἀποβλύξουσι τὸ μέλι οἵ οἶκοι 
αὐτῶν. ὁ ὃὲ Χείρων γέγραπται μὲν ὅσα κένταυρος" 
ἀλλὰ ἵππον ἀνθρώπῳ συμβαλεῖν ϑαῦμα οὐδέν, 
συναλεῖψαι μὴν καὶ ἕνῶσαι καί, νὴ 4Ζία, λήγειν 
ἄμφω δοῦναι καὶ ἄρχεσϑαι καὶ διαφεύγειν τοὺς 

80 ὀφϑαλμούς. εἰ τὸ τέρμα τοῦ ἀνθρώπου ἐλέγχοιεν, 
ἀγαϑοῦ., οἶμαι. ξωγράφου. καὶ τὸ ἥμερον δὲ φαίνε- 
σϑαι τὸ τοῦ Χείρωνος ὄμμα ἐργάξεται μὲν καὶ ἡ 
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δικαιοσύνη καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς πεπνύσϑαι. πράττει δὲ 
καὶ ἡ πηκτίς, ὑφ᾽ ἧς ἐκμεμούσωται, νυνὶ δὲ καὶ 
ὑποκχορισμοῦ τι αὐτῷ ἔπεστιν. εἰδώς που ὁ Χείρων, 
ὅτι τοὺς παῖδας τοῦτο μειλίσσεται καὶ τρέφει μᾶλλον 
ἢ τὸ γάλα. ταυτὶ μὲν περὶ ϑύρας τοῦ ἄντρου, ὁ δ᾽ 
ἐν τῷ πεδίῳ παῖς ὁ ἱππηδὸν ἐπὶ τοῦ κενταύρου 
ἀϑύρων ὁ αὐτὸς ἔτι᾽ διδάσκει ὁ Χείρων τὸν ᾿4χιλλέα 
ἱππάξεσϑαι καὶ κεχρῆσϑαι αὐτῷ ὅσα ἵππῳ, καὶ συμ- 
μετρεῖται μὲν τὸν δρόμον ἐς τὸ ἀνεκτὸν τῷ παιδί, 
καγχάζξοντι δὲ αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ἥδεσϑαι προσμειδιᾷ 
μεταστρεφόμενος καὶ μονονουχὶ λέγει .,ἰδού σοι 

χροαίνω ἄπληκτος, ἰδοὺ καὶ ἐπιχελεύομαί σοι ὁ 
ἵππος ὀξὺς ἄρα καὶ ἀφαιρεῖ γέλωτα. λαγαρῶς γάρ 
μοι ἱππασϑείς, ϑεῖε παῖ. καὶ τοιῶδ᾽ ἵππῳ πρέπων 
ὀχήσῃ ποτὲ καὶ ἐπὶ Ξάνϑου καὶ Βαλίου καὶ πολλὰς 
μὲν πόλεις αἱρήσεις. πολλοὺς δὲ ἄνδρας ἀποκτενεῖς 
ὅσα ϑεὸν καὶ σὲ ὑπεχφεύγοντας.“ ταῦτα ὁ Χείρων 
μαντεύεται τῷ παιδὶ καλὰ καὶ εὔφημα καὶ οὐχ οἷα 
ὁ Ξάνϑος. 

ΚΕΝΤΑΥΡΙΖΈΣ. 

γ. Σὺ μὲν ὥου τὴν τῶν κενταύρων ἀγέλην 
δρυῶν ἐχπεφυκέναι καὶ πετρῶν ἢ. νὴ 4ία, ἵππων 
μόνον, αἷς τὸν τοῦ ᾿Ιξίονος ἐπιϑόρνυσϑαί φασιν, 

14 ὑφ᾽ οὗ οἵ κένταυροι [ἐνωϑέντες) ἦλθον ἐς κρᾶσιν" 
τοῖς δὲ ἄρα καὶ μητέρες ὁμόφυλοι ἦσαν καὶ γυναῖκες 
ἤδη καὶ πῶλοι ἐν εἶδει βρεφῶν καὶ οἶκος ἥδιστος. 
οὐ γὰρ οἷμαί σε ἄχϑεσθαι τῷ Πηλίῳ καὶ τῇ ἐν 
αὐτῷ διαίτῃ καὶ τῷ τῆς μελίας φυτῷ ἀνεμοτρεφεῖ 
ὄντι καὶ παρεχομένῳ τὸ ἰϑὺ ὁμοῦ καὶ τὸ μὴ κλᾶσϑαι 
ἐν τῇ αἰχμῇ. καὶ τὰ ἄντρα κάλλιστα καὶ αἴ πηγαί, 

»" 0 

95 

καὶ αἷ παρ᾽ αὐτοῖς κενταυρίδες, εἰ μὲν ἐπιλαϑοίμεϑα 0 
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τῶν ἵππων. οἷον Ναίδες. εἰ δὲ μετὰ τῶν ἵππων 
αὐτὰς λογιξζοίμεϑα, οἷον ᾿Ζμαζόνες, ἡ γὰρ τοῦ γυναι- 
κείου εἴδους ἁβρότης δώννυται συνορωμένου αὐτῷ 
τοῦ ἵππου. κένταυροι δὲ ταυτὶ τὰ βρέφη τὰ μὲν 

5. σπαργάνοις ἔγκειται. τὰ δὲ τῶν σπαργάνων ὑπεκ- 
δύεται, τὰ δὲ κλάειν ἔοικε, τὰ δὲ εὖ πράττει καὶ 

09 εὐροοῦντος τοῦ μαζοὺ μειδιᾷ, τὰ δὲ ἀτάλλει ὑπὸ 
ταῖς μητράσι. τὰ δὲ περιβάλλει αὐτὰς ὀκλαζούσας. 
ὁ δὲ ἐς τὴν μητέρα λίϑον ἀφέησιν ὑβρίζων ἤδη. καὶ 

1ἴὸ τὸ μὲν τῶν νηπίων εἶδος οὔπω σαφὲς ἐμπλημμυ- 
φοῦντος αὐτοῖς τοῦ γάλακτος, τὰ δὲ ἤδη “σκιρτῶντα 
ἐκφαίνει τι καὶ τραχύτητος, ὑπάρχει δὲ αὐτοῖς χαίτη 
μέλλουσα καὶ ὁπλαὶ ἁπαλαὶ ἔτι. ὡς καλαὶ αἵ κενταυ- 

ρέδες καὶ ἐν ταῖς ἵπποις" αἷ μὲν γὰρ λευκαῖς ἵπποις 
15 ἐμπεφύκχκασιν. αἵ δὲ ξανϑαῖς συνάπτονται, τὰς δὲ 

ποικίλλει μέν. ἀποστίλβει δὲ αὐτῶν οἷόν τι τῶν ἐν 
κομιδῇ ἵππων. ἐχπέφυκε καὶ μελαίνης ἵππου λευκὴ 
κενταυρὶς καὶ τὰ ἐναντιώτατα τῶν χρωμάτων ἐς τὴν 
τοῦ κάλλους συνθήκην ὁμολογεῖ. 

ἹΠΠΟΜΥΤΟΣ. 

ὅ8 920 ὃ΄. Τὸ μὲν ϑηρίον ἀρὰ Θησέως. ἐμπέπτωκε δὲ 
τοῖς Ἱππολύτου ἵπποις ἐν εἴδει ταύρου γλαυκοῦ 
κατὰ τοὺς δελφῖνας. ἥκει δὲ ἐκ ϑαλάττης κατὰ τοῦ 
μειρακίου οὐδεμιᾷ δίκῃ" “μητρυιὰ γὰρ Φαίδρα ξυν- 
ϑεῖσα λόγον ἐπ᾿ αὐτῷ οὐκ ὄντα, ὡς δὴ ἐρῶτο ὑπὸ 

ο5 τοῦ Ἱππολύτου -- αὐτὴ δὲ ἄρα τοῦ μειρακίου ἤρα 
--- ἀπατᾶται ὁ Θησεὺς τῷ λόγῳ καὶ καταρᾶται τοῦ 
παιδὸς τὰ ὁρώμενα᾽ οἱ μὲν δὴ ἵπποι ὁρᾷς. ὡς ἀτι- 
μάσαντες τὸν ξυγὸν ἐλευϑέραν αἴρουσι τὴν χαίτην. 
οὐδὲ χροαίνουσιν. ὥσπερ οὗ λαμπροὶ καὶ ἔμφρονες. 

80 ἀλλ᾽ ἐξηρμένοι φόβῳ καὶ πτοίᾳ, ῥαίνοντες δὲ ἀφρῷϑι 
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τὸ πεδίον ὁ μὲν ἐς τὸ ϑηρίον ἐπέστραπται φεύγων. 
ε 3 3 ’ 3 3 ΄ ς Ἀ ς “ » κ 

ὁ δ᾽ ἀνεσκέρτησεν ἐς αὐτὸ. ὁ δὲ υὑποβλέπει. τῷ δὲ 
ἐς τὴν ϑάλατταν ἡ φορὰ καϑάπερ ἑαυτοῦ τε καὶ τῆς 
γῆς ἐκλαϑομένῳ, μυκτῆρσι δὲ ὀρϑοῖς ὀξὺ χρεμετίέ- 
ξουσιν. εἰ μὴ παρακούεις τῆς γραφῆς. τροχοὶ δ᾽ 
δ ἐν Α ΄ ς ν - 

ἅρματος ὁ μὲν ἐξήρμοσται τὰς κνήμας ὑπὸ τοῦ συγ- 
.» δ ἀν ὡ: ᾽ ΣΎ ΨΗῚ ς ὌΝ ᾿ ᾿ 

κλιϑῆναι τὸ ἀρμὰα ἐς αὑτὸν. ὁ δ᾽ ἐκλελοιπῶς τον 

ἄξονα φέρεται καϑ' ἑαυτὸν στροβούσης αὐτὸν ἔτι 
τῆς δίνης. διεπτόηνται καὶ οἵ τῶν ὀπαδῶν ἵπποι καὶ 
τοὺς μὲν ἀποσείονται. τοὺς δ᾽ ἄγχοντας [ποι] ἤδη 
φέρουσι. σὺ δέ. μειράκιον, σωφροσύνης ἐρῶν ἄδικα 

ς -» » " ἢ Α 

μὲν ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς ἔπαϑες. ἀδικώτερα δὲ ὑπὸ 
» ς - ’, 

τοῦ πατρός. ὥστε ὠδύρατο καὶ ἡ γραφὴ ϑρῆνόν 
τινὰ ποιητικὸν ἐπὶ σοὶ ξυνϑεῖσα᾽ σκοπιαὶ μὲν γὰρ 

Ὡ" 3 φ' 6 " ᾿ 3 , ΄ 
αὗται. δι ὧν ἐϑήρας ξυν ᾿Αρτεμιδι. δρύπτονται 
τὰς παρειὰς ἐν εἴδει γυναικῶν. λειμῶνες δ᾽ ἐν ὥρᾳ 
μειρακίων, οὖς ἀκηράτους ὠνόμαξες. μαραίνουσιν 
ἐπὶ σοὶ τὰ ἄνϑη. Νύμφαι τε αἷ σαὶ τροφοὶ τουτωνὶ 
τῶν πηγῶν ἀνασχοῦσαι σπαράττουσι τὰς κόμας 
ἀποβλύζουσαι τῶν μαζῶν ὕδωρ. ἤμυνε δέ σοι οὐδ᾽ 

ς- 9 ᾿ 3.«ὕὔ, »“Ψ΄ ὃ ὕ 3 ΄ ι κ 
ἡ ἀνδρεία οὐδέν. οὐδὲ ὁ βραχίων, ἀλλά σοι τὰ μὲν 
ἐσπάρακχται τῶν μελῶν. τὰ δὲ συντέτριπται, πέφυρ- 
ται δ᾽ ἡ κόμη. καὶ τὸ μὲν στέρνον ἔμπνουν ἔτι κα- 
ϑάπερ μὴ μεϑιέμενον τῆς ψυχῆς, τὸ δὲ ὄμμα περια- 

Ξ κ , » - - - ,᾿ , 
ϑρεῖ τὰ τετρωμένα. φεῦ τῆς ὥρας. ὡς ἄτρωτός τις 

΄ὔ ὌΣ 2 . » ΄ ΄ 
ἐλελήϑει οὐσα. οὐδὲ γὰρ νῦν ἀπολείπει τὸ μειράκιον, 
3 3 ἝἜ ’ 

ἀλλ᾽ ἐπιπρέπει τι καὶ τοῖς τραύμασιν. 

ΡΟΔΟΓΟΥΎΝΗ. 

΄, Α . ᾿ ᾿ -»" " ᾿" » 
ξ. Καὶ τὸ αἷμα πρὸς τῷ χαλκῷ καὶ ταῖς φοινι- 

κέσι προσβάλλει τι ἄνϑος τῷ στρατοπέδῳ, καὶ χαρίεν 

τῆς γραφῆς οἱ ἄλλος ἄλλως πεπτωκότες ἵπποι τὲ 

μ᾿ 0 

20 

90 

59 

410 
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ἀτακτοῦντες μετ᾽. ἐκπλήξεως καὶ παφεφϑορὸς ὕδωρ 

ποταμοῦ, ἐφ᾽ ᾧ ταῦτα, οἵ δὲ αἰχμάλωτοι καὶ τὸ ἐπ᾽ 816 

αὐτοῖς τρόπαιον ἐρυδυ αύεὴ καὶ Πέρσαι νικῶσιν ᾽49- 

μενίους ἐν σπονδαῖς ἀτακτήσαντας. ὅὃτε δὴ λέγεται 
5 ἡ Ῥοδογούνη κρατῆσαι τῆς μάχης οὐδὲ ὅσον τὰ δεξιὰ 
τῆς χαίτης ἀναλαβεῖν ξυγχωρήσασα ἑαυτῇ βραδῦναι. 

ἢ οὐκ ἐπῆρται καὶ φρονεῖ ἐπὶ τῇ νίκῃ καὶ ξυνέησιν, 
ὡς ἔσοιτο ἀοίδιμος ἐπὶ τῷ ἔργῳ καὶ ἐν κιϑάραᾳ καὶ 

ἐν αὐλῷ καὶ ἔνϑα Ἕλληνες ; προσγέγραπται δὲ αὐτῇ 
10 καὶ Νισαία ἵππος μέλαινα ἐπὶ λευκοῖς τοῖς σκέλεσι, 

καὶ τὰ στέρνα λευκὰ καὶ τὸ πνεῦμα ἀπὸ λευκοῦ τοῦ᾽ 
μυκτῆρος καὶ τὸ μέτωπον ἐν ἀρτίῳ τῷ κύκλῳ. λίϑων 
μὲν οὖν καὶ ὅρμων καὶ παντὸς ἁπαλοῦ κόσμου παρα- 
κεχώρηκεν ἡ Ῥοδογούνη τῷ ἵππῳ, ὡς ἀγάλλοιτο καὶ 

16 ἁβρῶς τὸν χαλινὸν διαπτύοι, κοκκοβαφεῖ δὲ ἐσϑῆτι 
καταλάμπει πάντα πλὴν τοῦ ἑαυτῆς εἴδους ἐν ἡδείᾳ 
μὲν τῇ ξώνῃ καὶ τὴν ἐσθῆτα μετρούσῃ ἐς γόνυ, 

60 ἡδείᾳ δὲ τῇ ἀναξυρίδι καὶ παφεχομένῃ γφαφὰς ἀπὸ 
κερκίδος, τὸ δὲ ἀπὸ ὥὦμου ἐς ἀγκῶνα τὸν χιτῶνα 

50 διαλείπουσαι πόρπαι ξυνάπτουσιν ὑπανισχούσης 
ἐναλλὰξ τῆς ὠλένης, ἔνϑα ὁ δεσμός. ὃ δὲ ὦμος 
ἔγκειται καὶ τὸ σχῆμα οὔπω ᾿Δμαξόνος. καὶ τῆς ἀσπί- 
δος ἄγασϑαι χρὴ τὸ μέτριον καὶ ἀποχρῶν τῷ στέρνῳ 
καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γραφῆς ἐνταῦϑα ἐξετάσαι" ὑπερ- 

85 βάλλουσα γὰρ ἡ ἀριστερὰ τὸν πόρπακα ἔχεται τῆς 
αἰχμῆς ἀφιστᾶσα τοῦ στέρνου τὴν ἀσπίδα, ὀρϑῆς 
δὲ ἐχκειμένης τῆς ἴτυος ὁρᾶται μὲν καὶ τὰ ἔξω τῆς 

ἀσπίδος᾽ ἢ οὐ χρυσᾶ ταῦτα καὶ οἷον ξῷα; τὰ δὲ 
ἔσω. καὶ ἔνϑα ἡ χείρ, ἁλουργά, προσανϑεῖ δὲ αὐ- 

80 τοῖς ὁ πῆχυς. αἰσϑάνεσϑαί μοι δοκεῖς. ὦ παῖ, τοῦ 
ἐν αὐτῇ κάλλους καὶ βούλεσθαί τι καὶ περὶ τούτου 
ἀκούειν. ἄκουε δή᾽ σπένδει μὲν ἐπὶ τῇ τῶν ᾿άρμε- 

δρυρυυ, οτο , τ. ον: 
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νίων τροπῇ, καὶ ἡ ἔννοια εὐχομένης. εὔχεται δὲ 
αἵρεῖν τοὺς ἄνδρας. οὗς νῦν ἥρηκεν, οὐ γάρ μοι 

511 δοκεῖ ἐρᾶν τοῦ ἐρᾶσϑαι. καὶ τὸ μὲν ἀνειλημμένον 
τῶν τριχῶν αἰδοῖ κεκόσμηται τὸ ἀγέρωχον κολαξούσῃ, 
τὸ δὲ ἄνετον βακχεύει αὐτὴν καὶ δώννυσι, καὶ ξαν- 5 
ϑὸν μὲν καὶ χρυσοῦ πέρα τὸ ἀτακτοῦν τῆς κόμης, 
τὸ δὲ ἐπὶ ϑάτερα κείμενον ἔχει τι καὶ ἐς αὐγὴν 
παραλλάττον ὑπὸ τοῦ τετάχϑαι. τῶν δὲ ὀφρύων 
χαρίεν μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἄρχεσθαι καὶ ὁμόϑεν 
ἐχπεφυκέναι τῆς δινός. χαριέστερον δὲ τὸ περιῆ- τὸ 
χϑαι. δεῖ γὰρ αὐτὰς μὴ προβεβλῆσϑαι τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ περιβεβλῆσϑαι αὐτοῖς. ἡ πα- 
ρειὰ δὲ ὑποδέχεται μὲν τὸν ἀπὸ τῶν ὀμμάτων 
ἵμερον, εὐφραίνει δὲ τῷ ἱλαρῷ, τὸ γὰρ φιλομει-" 
δὲς ἐν παρειᾷ μάλιστα, καὶ οἵ ὀφϑαλμοὶ κέ- ιὖ 
κρανται μὲν ἀπὸ τοῦ χαροποῦ ἐς τὸ μέλαν, παρέ- 
χονται δὲ τὸ μὲν ἱλαρὸν ἀπὸ τοῦ καιροῦ, τὸ δὲ 
ὡραῖον ἀπὸ τῆς φύσεως, τὸ δὲ γαῦρον ἀπὸ τοῦ 
ἄρχειν. στόμα δὲ ἁπαλὸν καὶ ἀνάμεστον ὀπώρας 
ἐρωτικῆς. φιλῆσαι μὲν ἥδιστον, ἀπαγγεῖλαι δὲ οὐ 30 
ῥάδιον᾽ ἃ δὲ ἀπόχρη σοι μαϑεῖν, ὅρα, παιδίον᾽ 61 
χείλη ἀνθηρὰ καὶ ἴσα, στόμα σύμμετρον καὶ παρα- 
φϑεγγόμενον τὴν εὐχὴν τῷ τροπαίῳ. κἂν παρακοῦ- 
σαι βουληϑῶμεν. τάχα ἑλληνιεῖ. 

ΑΡΡΙΧΙΩΝ. 

[4 ς΄. Ἐς αὐτὰ ἥκεις Ὀλύμπια καὶ τῶν ἐν Ὀλυμ- .5 4ἰ 

πίᾳ τὸ κάλλιστον, τουτὶ γὰρ δὴ ἀνδρῶν τὸ παγκρά- 
τιον, στεφανοῦται δὲ αὐτὸ ᾿Ζ“ρριχίων ἐπαποϑανὼν 
τῇ νίκῃ καὶ στεφανοῖ αὐτὸν οὑτοσὶ ᾿Ελλανοδίκης --- 
ἀτρεκὴς δὲ προσειρήσϑω διά τε τὸ ἐπιμελεῖσϑαι ἀλη- 
ϑείας διά τε τό, ὡς ἐκεῖνοι. γεγράφϑαι --- στάδιον 30 
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τε ἡ γῆ δίδωσιν ἐν ἁπαλῇ αὐλῶνι καὶ ἐσεχούσῃ 
τοσοῦτον. καὶ τὸ τοῦ ᾿Δλφειοῦ νᾶμα ἐξέρχεται κοῦ- 818. 
φον --- ταῦτά τοι καὶ μόνος ποταμῶν ἐπὶ τῆς ϑα-, 
λάττης ὀχεῖται --- κότινοί τε αὐτῷ παρατεϑήλασιν. 

5. ἐν γλαυκῷ εἴδει καλοὶ καὶ κατὰ τὴν τῶν σελίνων 
οὐλότητα. ταυτὶ μὲν οὖν μετὰ τὸ στάδιον ἐπισκεψό- 
μεϑα καὶ πολλὰ ἕτερα, τὸ δὲ ἔργον τοῦ ᾿Δρριχίωνος. 
πρὶν ἢ παύσασϑαι αὐτό, σκοπῶμεν. ἔοικε γὰρ μὴ 
τοῦ ἀντιπάλου μόνον. ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ κε΄ 

10. κρατηκέναι᾽ βοῶσι γοῦν ἀναπηδήσαντες τῶν ϑάκων 
καὶ οἵ μὲν τῶ χεῖρε ἀνασείουσιν. οἱ δὲ τὴν ἐσθῆτα, 
οὗ δὲ αἴρονται ἀπὸ τῆς γῆς. οἵ δὲ τοῖς πλησίον 
ἱλαρὸν προσπαλαίουσι, τὰ γὰρ οὕτως ἐκπληκτικὰ οὐ 
συγχωρεῖ τοῖς ϑεαταῖς ἐν τῷ καϑεκτῷ εἶναι. ἢ τίς 

15 οὕτως ἀναίσϑητος. ὡς μὴ ἀνακραγεῖν ἐπὶ τῷ ἀϑλη-. 
62 τῇ; μεγάλου γὰρ δὴ αὐτῷ ὑπάρχοντος τοῦ δὶς ἤδη 

νικῆσαι τὰ Ὀλύμπια μεῖξον τοῦτο νυνί, ὅτε καὶ τῆς 
ψυχῆς αὐτὰ κτησάμενος ἐς τὸν τῶν ὀλβέων πέμπεται 
χῶρον αὐτῇ κόνει. μὴ δὲ συντυχία νοείσϑω τοῦτο, 

90 σοφρώτατα γὰρ προυνοήϑη καὶ τὸ πάλαισμα τῆς 
νίκης" οἱ παγκρατιάξοντες, ὦ παῖ, κεκινδυνευμένῃ 
προσχρῶνται τῇ πάλῃ, δεῖ γὰρ αὐτοῖς ὑπτιασμῶν 
τε, οἱ μή εἰσιν ἀσφαλεῖς τῷ παλαίοντι; καὶ συμ- 819. 
πλοβῶν, ἐν αἷς περιγίγνεσθαι χρὴ οἷον πέπτοντα, 

95 δεῖ δὲ αὐτοῖς καὶ τέχνης ἐς τὸ ἄλλοτε ἄλλως ἄγχειν, 
οὗ δὲ αὐτοὶ καὶ σφυρῷ προσπαλαίουσι καὶ τὴν χεῖρα 
στρεβλοῦσι. προσόντος τοῦ παίειν καὶ ἐνάλλεσϑαι" 
ταυτὶ γὰρ τοῦ παγκρατιάξειν ἔργα πλὴν τοῦ δάκνειν 
καὶ ὀρύττειν. Μακεδαιμόνιοι μὲν οὖν καὶ ταῦτα 

80 νομίζουσιν ἀπογυμνάζοντες. οἶμαι. ἑαυτοὺς ἐς τὰς 
μάχας. Ἠλεῖοι δὲ καὶ οἵ ἀγῶνες ταυτὶ μὲν ἀφαι- 
ροῦσι, τὸ δὲ ἄγχειν ἐπαινοῦσιν. ὅϑεν τὸν ᾿ἀρριχίωνα 

"»--. 
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μέσον ἤδη ἡρηκὼς ὁ ἀντίπαλος ἀποκτεῖναι ἔγνω καὶ 
τὸν μὲν πῆχυν τῇ δειρῇ ἐνέβαλεν ἀποφράττων αὐτῷ 
τὸ ἄσϑμα. τὰ σκέλη δὲ τοῖς βουβῶσιν ἐναρμόσας 
καὶ περιδιείρας ἐς ἑκατέραν ἀγκύλην ἄκρω τὼ πόδε 
τῷ μὲν πνίγματι ἔφϑη αὐτὸν ὑπνηλοῦ τοῦ ἐντεῦϑεν 
ϑανάτου τοῖς αἰσϑητηρίοις ἐντρέχοντος, τῇ δὲ ἐπι- 
τάσει τῶν σκελῶν ἀνειμένῃ χρησάμενος οὐκ ἔφϑη 
τὸν λογισμὸν τοῦ ᾿Δφριχέωνος" ἐκλακτίσας γὰρ τὸν 
ταρσὸν τοῦ ποδὸς “Ἡρριχίων, ὑφ᾽ οὗ ἐκινδύνευεν 
αὐτῷ τὰ δεξιὰ κρεμαννυμένης ἤδη τῆς ἀγκύλης 
ἐκεῖνον μὲν συνέχει τῷ βουβῶνι ὡς οὐκέτ᾽ ἀντίπα- 
λον. τοῖς δέ γε ἀριστεροῖς ἐνιξζήσας καὶ τὸ ἱπερὶ τὸ] 
ἄκρον τοῦ ποδὸς ἐναποκλείσας τῇ ἀγκύλῃ οὐκ ἐᾷ 
μένειν τῷ σφυρῶ τὸν ἀστράγαλον ὑπὸ τῆς ἐς τὸ ἔξω 
βιαίου ἀποστροφῆς, ἡ γὰρ ψυχὴ ἀπιοῦσα τοῦ σώ- 
ματος ἀδρανὲς μὲν αὐτὸ ἐργάξεται. δίδωσι δὲ αὐτῷ 
ἰσχύειν ἐς ὃ ἀπερείδεται. γέγραπται δὲ ὁ μὲν ἀπο- 
πνίξας νεκρῷ εἰκάσαι καὶ τὸ ἀπαγορεῦον ἐπισημαί- 
νῶν τῇ χειρί, ὁ δὲ ᾿Δρριχίων ὅσα οἱ νικῶντες γέ- 

απται. καὶ γὰ ) αἷωα ἐν τῷ ἄνϑ ὶ ὁ ἱδοὼς : γρ . καὶ γὰρ τὸ αἷμα ἐν τῷ ἄνϑει καὶ ὁ ἱδρὼς 

ἀκραιφνὴς ἔτι, καὶ μειδιᾷ, καϑάπερ οἵ ζῶντες. ἐπει- 
δὰν νίκης αἰσϑάνωνται. 

ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ. 

ζ΄. Τὸν ᾿Δχιλλέα ἐρᾶν τοῦ ᾿Αντιλόχου πεφώ- 
ρακας, οἶμαι, παρ᾽ Ὁμήρῳ, νεώτατον τοῦ Ἑλλη- 
νικοῦ ὁρῶν τὸν ᾿Δντίλοχον. καὶ τὸ ἡμιτάλαντον τοῦ 
χρυσοῦ ἐννοῶν τὸ ἐπὶ τῷ ἀγῶνι, καὶ ἀπαγγέλλει 
τῷ ᾿ΔΑχιλλεῖ κεῖσϑαι τὸν Πάτροκλον σοφισαμένου 
τοῦ Μενέλεω παραμυϑίαν ὁμοῦ τῇ ἀγγελία, μετα- 
βλέψαντος τοῦ ᾿Δχιλλέως ἐς τὰ παιδικά, καὶ ϑρηνεῖ 

τ [21 

σι 

ἐρωμένου ἐπὶ τῷ πένϑει καὶ συνέχει τὼ χεῖρε, μὴ 30 

68 

412 
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ἀποκτείνῃ ἑαυτόν. ὁ δ᾽, οἶμαι, καὶ ἁπτομένῳ χαίρει 
καὶ δακρύοντι. ταῦτα μὲν οὖν Ὁμήρου γραφαί. τὸ 
ὃὲ τοῦ ζωγράφου δρᾶμα ὁ Μέμνων ἐξ Αἰθιοπίας 
ἀφικόμενος κτείνει τὸν ᾿Αντίλοχον προβεβλημένον 

5 τοῦ πατρὸς καὶ τοὺς ᾿Δ4χαιοὺς οἷον δεῖμα ἐκπλήττει. 
πρὸ γὰρ τοῦ Μέμνονος μῦϑος οἱ μέλανες. κρατοῦν- 
τες δὲ οἱ ᾽Αχαιοὶ τοῦ σώματος ὀδύρονται τὸν ᾿άντί- 

5 τε τ ρν Ὧ) - Ἰ , ῃ ς » 
λοχον οἵ ᾿Δτρεῖδαι καὶ ὁ ἐκ τῆς ᾿Ιϑάκης καὶ ὁ τοῦ 

Τυδέως καὶ οἱ ὁμώνυμοι, ἐπίδηλος δὲ ὁ μὲν 1ϑα- 
τὸ χήσιος ἀπὸ τοῦ στρυφνοῦ καὶ ἐγρηγορότος. ὁ δὲ 

, ΞΕ Ν ΟῚ, ς δ 9. ΄ ᾿ς Ὁ. 
Μενέλεως ἀπὸ τοῦ ἡμέρου, ὁ δὲ ᾿4γαμέμνων ἀπὸ 

- ᾽ ’ Ἁ ν Ἂ - , ς 3 Ψ' Υ 

τοῦ ἐνϑέου. τὸν δὲ τοῦ Τυδέως ἡ ἐλευϑερία γράφει. 

γνωρίζοις δ᾽ ἂν καὶ τὸν Τελαμώνιον ἀπὸ τοῦ βλο. 
064 συροῦ καὶ τὸν Μοκρὸν ἀπὸ τοῦ ἑτοίμου. καὶ ἡ 

15 στρατιὰ πενϑεῖ τὸ μειράκιον περιεστῶτες αὐτὸ ϑρήνῳ 
. ἅμα, πήξαντες ὃὲ τὰς αἰχμὰς ἐς τοὔδαφος ἐναλλάτ- 82: 

τουσι τὼ πόδε καὶ στηρίζονται ἐπὶ τῶν αἰχμῶν 
ἐπερείσαντες οἵ πλεῖστοι δυσφορούσας τὰς κεφαλὰς 

τῷ ἄχει. τὸν ᾿“χιλλέα μὴ ἀπὸ τῆς κόμης. οἴχεται 
90 γὰρ τοῦτο αὐτῷ μετὰ τὸν Πάτροκλον, ἀλλὰ τὸ εἶδος 

αὐτὸν ἐνδεικνύτω καὶ τὸ μέγεϑος καὶ αὐτὸ τὸ μὴ 
κομᾶν. ϑρηνεῖ δὲ προσκείμενος τοῖς στέρνοις τοῦ 
᾿Αντιλόχου,. καὶ πυράν, οἶμαι, ἐπαγγέλλεται καὶ τὰ 
ἐς αὐτὴν καὶ τὰ ὅπλα ἴσως καὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ 

ο᾽ Μέμνονος. ἀποτῖσαι γὰρ καὶ τὸν Μέμνονα ὅσα τὸν 
ἝἜχτορα. ὡς μηδὲ ταῦτα ὁ ᾿Αντίλοχος ἔλαττον τοῦ 
Πατρόκλου ἔχοι. ὁ δ᾽ ἐν τῷ τῶν Αὐἰϑιόπων στρατῷ 
δεινὸς ἕστηκεν ἔχων αἰχμὴν καὶ λεοντῆν ἐνημμένος ὲ 
καὶ σεσηρὼς ἐς τὸν "Ἀχιλλέα. σχεψώμεϑα δ᾽ αὖ καὶ 

80 τὸν ᾿Αντίλοχον᾽ ἡβάσκει μὲν ὑπήνης πρόσω, κομᾷδ 
δὲ ἐν ἡλιώσῃ κόμῃ. κοῦφος ἡ κνήμη καὶ τὸ σῶμα 
σύμμετρον ἐς ῥαστώνην τοῦ δρόμου καὶ τὸ αἷμα 

ἈΠ: ὦν -ὡὐκ ον 
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οἷον ἐπ᾿ ἐλέφαντι χρῶμα ἤνϑηκεν ἐσπεσούσης αὐτῷ 
κατὰ τοῦ στέρνου τῆς αἰχμῆς. κεῖται δὲ οὐ κατηφὲς 
τὸ μειράκιον, οὐδὲ νεκρῷ εἰκάσαι, φαιδρὸν δὲ καὶ 
μειδιῶν. τὴν γάρ, οἶμαι. χαρὰν τὴν ἐπὶ τῷ τὸν 
πατέρα σῶσαι φέρων ἐν τῷ εἴδει ὁ ᾿Αἀντίλοχος ἀπώ- 
λετο ὑπὸ τῆς αἰχμῆς. καὶ τὸ πρόσωπον ἡ ψυχὴ 
κατέλιπεν οὐχ ὡς ἤλγησεν. ἀλλ᾽ ὡς ἐπεκράτησε τὸ 
εὐφραῖνον. 

ΜΕΛΗΣ. 

- 9 ς ᾿ ε 

η΄. Τὸ μὲν τοῦ Ἐνιπέως καὶ ὡς ἤρα ἡ Τυρὼ 
»ο» ς ΄ , ἌΡ κ δ τὰ ’ 

τοῦ ὕδατος. Ὁμήρῳ λέλεκται. λέγει δὲ καὶ ἀπατὴν 

τὴν ἐκ Ποσειδῶνος καὶ τὸ ἄνϑος τοῦ κύματος. ὑφ᾽ 
τς Ρ ἂν ΟΡ ς σὶ δὲ ς λό δ 3 Ρ Θ ἘΞ ᾧ ἡ εὐνή, οὑτοσὶ δὲ ὁ λόγος ἕτερος. οὐκ ἐκ Θεττὰ 

5χ.5 9 ψτ -ε ᾿. ᾽ - ῳ 
λίας, ἀλλ᾽ ᾿Ιωνικός᾽ ἐρᾷ ἡ Κρηϑηΐϊς ἐν ᾿Ιωνίᾳ τοῦ 
Μέλητος. ὁ δ᾽ ἐφήβῳ ἔοικε καὶ ὁρᾶται τῷ ϑεατῇ τος. φηρω ΣΟ Ἐπὴ “ 

829 ὅλος. ἐκεῖ ἐχβάλλων ὅϑεν ἄρχεται. πένει δὲ οὐ δὲ- 
ψῶσα καὶ λαμβάνεται τοῦ ὕδατος καὶ κελαρύξοντι 
προσδιαλέγεται καϑάπερ λαλοῦντι, δάκρυα δὲ λεέβει 
ἐρωτικὰ τῷ ὕδατι, καὶ ὁ ποταμός, ἀντερᾷ γάρ, χαί- 
θει αὐτῶν τῇ κράσει. χαρίεν μὲν οὖν τῆς γραφῆς 
αὐτὸς ὁ Μέλης ἐν κρόκῳ καὶ λωτῷ κείμενος καὶ 

ὑακίνϑῳ χαίρων δι᾽ ἡλικίαν τοῦ ἄνϑους καὶ παρε- 
χόμενος εἶδος ἁβρὸν καὶ μειρακιῶδες καὶ οὐδὲ ἄσο- 
φον -- εἴποις ἂν τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Μέλητος 
ἀνασκοπεῖν τι τῶν ποιητικῶν --- χαρίεν δὲ αὐτοῦ 
καὶ ὅτι μὴ λάβρους τὰς πηγὰς ἐκδίδωσι. καϑάπερ 
τοὺς ἀμαϑεῖς τῶν ποταμῶν γράφεσϑαι νόμος. ἀλλὰ 
τὴν γῆν ἄκροις τοῖς δακτύλοις διαμώμενος ὑπέχει 
τὴν χεῖρα τῷ ὕδατι ἀψοφητὶ βλύξοντι . καὶ ὁρᾶται 

ἡμῖν. ὡς τῇ γε Κρηϑηίδι, ὕδωρ οὗτος. καὶ παρα- 

οι 

τῷ 30 

χάϑηται ὀνείρατι, ὥς φασιν. ἀλλ᾽ οὐκ ὄναρ ταῦτα, 80 
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ὦ Κρηϑηίς, οὐδὲ ἐς ὕυδωρ τὸν ἔρωτα τοῦτον γρά- 
φεις, ἐρᾷ γάρ σου ὁ ποταμός, εὖ οἷδα, καὶ σοφίξεταί 

-. μα ᾽ ἤ τινα ὑμῖν ϑάλαμον. κῦμα αἴρων, ὑφ᾽ ᾧ ἡ εὐνὴ 
ἔσται. εἰ δὲ ἀπιστεῖς, λέξω σοι καὶ τὴν τοῦ ϑαλάμου 
τέχνην᾽ λεπτὴ αὔρα κῦμα ὑποδραμοῦσα ἐργάξεται 

αὐτὸ κυρτὸν καὶ περιεχὲς καὶ ἀνθηρὸν ἔτι, ἡ γὰρ 
ἀνταύγεια τοῦ ἡλίου χρῶμα προσβάλλει μετεώρῳ 
τῷ ὕδατι. τί οὖν, ὦ παῖ, λαμβάνῃ μου; τί δ᾽ οὐκ 
ἐᾷς καὶ τὰ λοιπὰ διεξιέναι τῆς γραφῆς ; εἰ βούλει, 
καὶ τὴν Κρηϑηίδα διαγράψωμεν, ἐπειδὴ χαίρειν φής, 8328 
“ ᾽ ͵ 5᾽ ἢν ἀκ ΄ , , ἧς ον ᾿ 
ταν ἕναλυῃ αὐτοῖς ὁ λογος. λεγέσϑω τοίνυν" αβρον 

Ἢ δ᾽ “ὦ ᾿ Ξ ι ΄, 3 ΄ ᾿ Η “ 
μὲν αὐτῇ τὸ εἶδος καὶ μάλα Ἰωνικὸν, αἰδὼς δὲ τῷ 
εἴδει ἐπιπρέπει καὶ ἀπόχρη τοῦτο τῇ παρειᾷ τὸ ἄν- 
ϑος. ἡ χαίτη δὲ ἀνείληπται μὲν ὑπὸ τὸ οὖς. ἐπικο- 

τὸ σμεῖται δὲ καὶ κρηδέμνῳ ἁλουργεῖ. δῶρον Νηρηίΐίδος 
“᾿ λον 3 Ξ- ἢ , ι κ 
ἢ Ναίΐίδος οἶμαι εἶναι τὸ κρήδεμνον. εἰχος γαρ συγ- 
χορεύειν τὰς ϑεὰς ἐπὶ τῷ ΜΜμέλητι παρεχομένῳ τὰς 
πηγὰς οὐ πόρρω τῶν ἐκβολῶν. βλέπει δὲ οὕτω τι 
ς Α Ά 9 , ς Ἀ ς ᾿ » ΄ : 

ἣδυ καὶ ἀφελές. ὡς μηδὲ ὑπὸ τῶν δακρυῶν ἐξαλ- 
’ ν δ βάν" , “"᾿ 6 ΄ ς ᾿ - ν 

0 λάττειν τὸ ἵλεων, καὶ ἡ δέρη ἔτι ἡδίων ὑπὸ τοῦ μὴ 

95 τουσι. τὰς μὲν γὰρ ἐλέγχουσι. τῶν δὲ ἀπάγουσι. τὼ 

κεκοσμῆσϑαι᾽ ὅρμοι γὰρ καὶ αὐγαὶ λέϑων καὶ περι- 
δέραια ταῖς μὲν ἐν μετρίῳ τῷ κάλλει γυναιξὶν οὐκ 
ἀηδῶς προσανϑοῦσι,. καί, νὴ 4{᾽, ὥρας τι ἐς αὐτὰς 
φέρουσιν, αἰσχραῖς δὲ καὶ ἄγαν ὡραίαις ἀντιπράτ- 

"» 2 “ Β ς ᾿ " Ἷ ι , ΄ χεῖρε ἀνασκοπῶμεν᾽ ἁπαλοὶ οἱ δάκτυλοι καὶ εὐμή-- 
κεις καὶ λευκοὶ κατὰ τὴν ὠλένην, ὁρᾷς δὲ καὶ τὴν 

2 » -" - ΜΝ 

ὠλένην, ὡς διὰ λευκῆς τῆς ἐσθῆτος λευκοτέρα ὑπο- 
" ς ΄, ΄ τ 

φαίνεται, καὶ οἵ μαξοὶ ὀρϑοὶ ὑπαυγάζξουσι. τί οὖν αἵ 
80 Μοῦσαι δεῦρο; τί δὲ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μέλητος ; 

2 “ δ᾽ ς ἐξ 
4ϑηναῖοι τὴν ᾿Ιωνίαν ὅτε ἀπῴκιξον, Μοῦσαι ἡγοῦντο 

- - “" - Ἁ -» 

τοῦ ναυτικοῦ ἐν εἴδει μελιττῶν, ἔχαιρον γὰρ τῇ 

δύφνλυινυ νος 



νῷ». 
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Ἰωνίᾳ διὰ τὸν Μέλητα ὡς Κηφισοῦ καὶ Ὀλμειοῦ 
ποτιμώτερον. ἐντεύξῃ μὲν οὖν αὐταῖς καὶ χορευού- 414 
δαις ποτὲ ἐνταῦϑα, νυνὶ δὲ γένεσιν τῷ Ὁμήρῳ αἵ 
“Μοῦσαι κλώϑουσι Μοίραις δοκοῦν. καὶ δώσει διὰ 
τοῦ παιδὸς ὁ Μέλης Πηνειῷ μὲν ἀργυροδίνῃ εἶναι, 5 

54 Τιταρησίῳ δὲ κούφῳ καὶ εὐφόρῳ, ᾿Ενιπεῖ δὲ ϑείῳ 
καὶ ᾿Δξίῳ παγκάλῳ. δώσει δὲ καὶ Ξάνϑῳ τὸ ἐκ Διὸς 
καὶ ᾿Ωκεανῷ τὸ ἐξ αὐτοῦ πάντας. 

ΠΑΝΘΈ[ΙΑ. 

ὃ. Πάνϑεια ἡ καλὴ Ξενοφῶντι μὲν ἀπὸ τοῦ 
᾽, ’ .» Ρ] ΄ 3 4 Α -: 

ἥϑους γέγραπται, τι τὲ Δρασπαν ἀπηξίου καὶ 10 61 
Κ ΄ 3 ς -» ἀνε ᾽4β ὃ ΄ δβ 72 εἶ ᾿ 
ὕρου οὐχ ἡττᾶτο καὶ αβραδάτῃ ἐβούλετο κοινὴν 
- ΄ , ᾿ ΄ ΤΥ  ς ᾿ 

γῆν ἐπισπάσασϑαι, οποία δὲ ἡ κόμη καὶ ἡ ὀφρὺς 
ὅση καὶ οἷον ἔβλεπε καὶ ὡς εἶχε τοῦ στόματος. οὔπω 
Ψ' - - ’ “-» ὁ Ξενοφῶν εἴρηκε καίτοι δεινὸς ὧν περιλαλῆσαι 

» Ε] ΄ . ΄ 

ταῦτα. ἀλλ᾽ ἀνὴρ ξυγγράφειν μὲν οὐχ ἱκανός. γρά- ι5 
φειν δὲ ἱκανώτατος. αὐτῇ μὲν Πανϑείᾳ οὐκ ἐντυχών, 
Ξενοφῶντι δὲ ὁμιλήσας γθάφει τὴν Πάνϑειαν, ὁποίαν 
τῇ ψυχῇ ἐτεκμήρατο. τὰ τείχη. ὦ παῖ, καὶ τὰς ἐμπι- 
πραμένας οἰχίας καὶ αἱ “υδαὶ αἱ καλαί, Πέρσαις 

᾿- 3 -»" Ὡ [κ᾿ - τ 

ταῦτα ἀφῶμεν ἄγειν τε καὶ αἱρεῖν. ὃ τι αὐτῶν 90 
ς ΄ ς ᾿Ξ 2. ε - ΄ ᾿ ἘΞ 
ἁλωτόν. καὶ ὁ Κροῖσος. ἐφ᾽ ὃν ἡ πυρά, οὐχὶ αὐτῷ 

» εΝ » Ξ ϑιὰν Ἃ - » -« 

Ξβενοφῶντι᾽ οὔκουν οἷδὲν αὐτὸν ἢ ξυγχωρεῖ τῷ 
26 Κύρῳ. τὸν δὲ ᾿“βραδάτην καὶ τὴν ἀποϑανοῦσαν ἐπ᾽ 

3 -» Πάώ 9: ᾽ ὃ κ - ς κ 7λε 

αὐτῷ Πανϑειαν. ἐπειδὴ ταῦτα ἡ γραφὴ βουλεται, 
΄ ω " - "Ὃν τ 2 »“ 

διασκεψώμεθα. οἷον τὸ δρᾶμα" ἥρων οὗτοι ἀλλήλων 35 
Α ᾿] ΄ ς ᾿ κ . - “ Φ - 

καὶ τὸν χόσμον ἢ γυνὴ τὸν ἑαυτῆς ὅπλα αὐτῷ 
᾽ Ξ' ΠΤ: ιν. ἡ δ’ 4 , ᾿ δ ας 
ἐποιεῖτο. ἐμάχετο δὲ ἄρα ὑπὲρ Κύρου προς Κροῖσον 

[ ΄- 9 ᾿ ψ 

ἐπὶ τετραρρύμου ἅρματος καὶ ἵππων ὀκτὼ νέος ἔτι 
ἰ » σαν» τ τ ’ ς ΄, . 

ἐν ἁπαλῇ τῇ ὑπήνῃ, ὁπότε καὶ οἱ ποιηταὶ τὰ δένδρα 
Ἁ -" . - Γ 

[τὰ νέα] ἐλεεινὰ ἡγοῦνται τῆς γῆς ἐκπεσόντα. τὰ μὲν 80 
ῬμΠοβίχαίαβ δα. ΚαΥΞΟσ. 11. 29 
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“ 

δὴ τραύματα, ὦ παῖ » οἷα ἔκ. μαχαιφοφόρων, τὸ γὰρ 
κατακόπτειν πρὸς τρόπου τῇ τοιαύτῃ μάχῃ; τοῦ δὲ 
αἵματος ἀκραιφνοῦς ὄντος τὸ μὲν τὰ ὅπλα χραίνει, 
τὸ δ᾽ αὐτόν. ἔστι δ᾽ ὃ καὶ διέρρανται κατὰ τοῦ λό- 

ὅ φου. ὁ δὲ ἄρα χρυσοῦ τοῦ κράνους ἀνέστηκεν ὑακίν-- 
ϑινος αὐτῷ τῷ χρυσῷ ἐπαστράπτων. καλὰ μὲν οὖν 
ἐντάφια καὶ ταυτὶ τὸ ὅπλα τῷ γε μὴ καταισχύναντι 
αὐτά. μηδὲ ἀποβαλόντι ἐν τῇ μάχῃ, πολλὰ δὲ ᾿4σσύ- 

68 ριώ τε καὶ “ύδια Κῦρος ἀνδρὶ ἀγαϑῷ δῶρα ἀπάγει 
τοτά τε ἄλλα καὶ ψάμμον χρυσῆν ἐπὶ ἁρμαμάξης ἐκ 
ϑησαυρῶν Κροίσου τῶν ἀργῶν, Πάνϑεια δὲ οὔπω 
τὰ πρόσφορα ἔχειν ἡγεῖται τὸν τάφον, εἰ μὴ ἐντά- 

οφιὸον τῷ ᾿Δβραδάτῃ αὐτὴ γένοιτο. τὸν μὲν δὴ ἀκι- 
νάκην διελήλακεν ἤδη τοῦ στέρνου, ἀλλ᾽ οὕτω τι 

τ δὴ ἐρρωμένως » ὡς μηδὲ οἰμωγὴν ἐπ᾿ αὐτῷ ῥῆξαι. 
κεῖται γοῦν. τὸ “στόμα ξυμμετρίαν τὴν ἑαυτοῦ φυ- 
λάττον. καί, νὴ », ὥραν; ἧς τὸ ἄνϑος οὕτω τι 
ἐπὶ ΒΈΘΝ, ὡς καὶ σιωπώσης ἐχφαίνεσθϑαι. ἀνήρ- 
τηται δὲ οὔπω τὸν ἀκινάκην, ἀλλ᾽ ἐνερείδει ἔτι 

0 συνέχουσα τῆς κώπης αὐτόν --- ἡ δὲ κώπη δοπάλῳ 
χρυσῷ εἴκασται σμαραγδίένῳ τοὺς ὄζους. ἀλλ᾽ ἡδίους 
οἵ δάκτυλοι --- μεταβέβληκέ τε οὐδὲν τοῦ εἴδους ὑπὸ 
τοῦ ἀλγεῖν. ἥ γε μηδὲ ἀλγεῖν ἔοικεν, ἀλλ᾽ ἀπιέναι 

418 χαίρουσα, ὅτι αὑτὴν πέμπει, ἄπεισι δὲ οὐχ ὥσπερ 
95. ἢ τοῦ Πρωτεσίλεω καταστεφϑεῖσα οἷς ἐβάκχευσεν, 

οὐδ᾽ ὥσπερ ἡ τοῦ Καπανέως οἷον ἀρ ϑδν ἀρϑεῖσα, 886 

ἀλλ᾽ ἀσκεύαστον τὸ κάλλος καὶ οἷον ἐπὶ τοῦ ᾽4βρα- 

δάτου ἦν, φυλάττει αὐτὸ καὶ ἀπάγει χαίτην μὲν 
οὔπω μέλαινάν τε καὶ ἀμφιλαφῆ περιχέουσα τοῖς 

80 ὥμοις καὶ τῷ αὐχένι, δέρην δὲ λευκὴν ὑπεχφαί- 
γουσα. ἣν ἐδρύψατο μέν. οὐ μὴν ὡς αἰσχῦναι, τὰ 
γὰρ σημεῖα τῶν ὀνύχων ἡδίω γραφῆς. τὸ δὲ ἐν τῇ 
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παρειᾷ ἔρευϑος οὐδὲ ἀποϑνήσκουσαν διαφεύγει, χο- 
ρηγοὶ δὲ αὐτοῦ ἥ τε ὥρα καὶ ἡ αἷδώς. ἰδοὺ καὶ 
μυκτῆρες ἀνεσταλμένοι τὸ μέτριον καὶ βάσιν τῇ 
ῥινὶ πράττοντες, ἧς ὥσπερ πτόρϑοι μηνοειδεῖς ἐχπε- 
φύκασιν αἱ ὀφρύες ὑπὸ λευχῶ τῷ μετώπῳ μέλαιναι. 

τοὺς δὲ ὀφθαλμούς. ὦ παῖ, μὴ ἀπὸ τοῦ μεγέϑους, 
μηδ᾽ εἰ μέλανες, ἀλλὰ τόν τε νοῦν ϑεωρῶμεν, ὅσος 

ἐν αὐτοῖς ἐστι καί. νὴ 44΄, ὁπόσα τῶν τῆς ψυχῆς 
ἀγαϑῶν ἔσπασαν ἐλεεινῶς μὲν διακείμενοι. τοῦ δὲ 

οι 

ΕΣ ᾿- 3 
φαιδρῶς ἔχειν οὐκ ἀπηλλαγμένοι. καὶ ϑαρσαλέοι τὸ 
μέν, λογισμοῦ δὲ ἔσω μᾶλλον ἢ τόλμης, καὶ τοῦ 

»ἬΆ 

μὲν θανάτου ξυνιέντες. οὕπω δὲ ἀπιόντες. ὀπαδὸς 
δὲ ἔρωτος ἵμερος οὕτω τι ἐπικέχυται τοῖς ὀφθαλμοῖς, 

3 »" 

ὡς ἐπιδηλότατα δὴ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποστάξειν. γέγρα- 
πται καὶ ὁ Ἔρως ἐν ἱστορία τοῦ ἔργου. γέγραπται 

ε Ἁ ΓΑ, ς -»" 

δὲ καὶ ἡ “υδία τὸ αἷμα ὑποδεχομένη καὶ χρυσῷ γε, 
ς ς » -" ’ 

ὡς ορᾶς. τῷ κολπῳ. 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 

(. Οἱ κείμενοι κατ᾿ ἄλλος ἄλλο τοῦ ἀνδρῶνος 
καὶ τὸ ἀναμὶξ τῷ οἴνῳ αἷμα καὶ οἱ ἐκπνέοντες ἐπὶ 
τῶν τραπεξῶν χρατήρ τε οὑτοσὶ λελακτισμένος ὑπὸ 
ἀνδρός. ὃς πρὸς αὐτῷ σπαίρει. κόρη τε χρησμῳδὸς 
τὴν στολὴν ἐς πέλεκυν ἐμπεσούμενον ἑαυτῇ βλέπουσα 
τὸν ᾿“ἀγαμέμνονα ἥκοντα ἐκ Τροίας ἡ Κλυταιμνή- 
στρα δέχεται τούτῳ τῷ τρόπῳ, καὶ τοὺς μὲν ἄλλους 
ἄλλοι κτείνουσιν οὕτω μεϑύοντας, ὡς καὶ τὸν Αϊγι- 

ἝΩ σϑον ϑαρσῆσαι. τὸ ἔργον, ἡ Κλυταιμνήστρα δὲ πέ- 

πλου τέχνῃ τινὸς ἀπείρου τὸν ᾿Δγαμέμνονα περι- 
σχοῦσα πέλεκυν ἐς αὐτὸν ἧκεν ἀμφήκη τοῦτον. ὃς 
καὶ τὰ δένδρα αἴρεῖ τὰ μεγάλα, τὴν δὲ τοῦ Πριάμου 
κόρην καλλίστην νομισϑεῖσαν τῷ ᾿Δ4γαμέμνονι χρη- 

95Ὲ 

20 

80 

θ᾽ 



το 
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σμούς τε ἀπιστουμένους ἄδουσαν ἀποχτείνει ϑερμῷ 
τὰ ἢ , 5 -: 

τῷ πελέχει, καὶ εἰ μὲν ὡς δρᾶμα ἐξετάξομεν, ὦ παῖ. 
-»" »" ε 

ταῦτα, τετραγώδηται “μεγάλα ἐν σμικρῷ, εἰ δ᾽ ὡς 
γραφήν. πλείω ἐν αὐτοῖς ὄψει. σκόπει γάρφ᾽ λαμ- 

5 πτῆρες οὗτοι χορηγοὴ φωτός, ἐν νυχτὶ γὰρ ταῦτά 

που, κρατῆρες δ᾽ ἐκεῖνοι χορηγοὶ ποτοῦ φανότεροι 
τοῦ πυρὸς οἵ χρυσοῖ. πλήρεις δὲ ὄψων τράπεξαι. 
βασιλεῖς ὧν ἐσιτοῦντο ἥρωες, ἐν κόσμῳ δὲ οὐδὲν 
τούτων. ἀποϑνήσκοντες γὰρ οἵ δαιτυμόνες τὰ μὲν 

1 λελάκτισται. τὰ δὲ συντέτριπται. τὰ δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν 
κεῖται. καὶ κύλικες δὲ χειρῶν ἐχπίπτουσι πλήρεις 
αἵ πολλαὶ λύϑρου. καὶ ἀλκὴ τῶν ἀποθνησκόντων 
οὐδεμία. μεϑύουσι γάρ. τὰ δὲ τῶν κειμένων σχή- 
ματα ὃ μὲν ἐχτέτμηται τὴν φάρυγγα σίτου τι ἢ πο- 

- ΡΟ ς 9. 5. ’, Χ Ά 3 ΑΝ 
18 τοῦ ἕλκουσαν, ο δ΄ ἀποκέκοπται οὐ κεφαλὴν ἐρ τον 

κρατῆρα κύπτων, ὁ δὲ ἀπήρακται τὴν χεῖρα φέρου - 
σαν ἔκπωμα. ὁ δὲ ἐφέλκεται τὴν τράπεξαν ἐκπεσὼν 
τῆς κλίνης. ὁ δ᾽ ἐς ὦμους καὶ κεφαλὴν κεῖται, ποιη- 
τὴς ἂν φαίη κύμβαχος, ὁ δ᾽ ἀπιστεῖ τῷ ϑανάτῳ, 

90 ὁ δὲ οὐκ ἔρρωται φυγεῖν οἷον πέδης ἐμβεβλημένης 
2 - - 9: 3 ΥΡΕς δὲ ᾽ὃ Α - ’ 

αὐτῷ τῆς μέϑης, ὠχρὸς δὲ οὐδεὶς τῶν κειμένων. 
᾿ τὶ 2 ΄ ᾽ Ἅ ἀν μΝ 3 

ἐπειδὴ τοὺς ἐν οἴνῳ ἀποϑνήσκοντας οὐκ εὐϑὺς ἀπο- 

λείπει τὸ ἄνϑος. τὸ δὲ κυριώτατον τῆς σκηνῆς ὁ 
3 , ΕΣ ΄ 2 3 , » Δγαμέμνων ἔχει. κείμενος οὐκ ἐν πεδίοις Τρωικοῖς, 

5. οὐδὲ ἐπὶ Σχαμάνδρου τινὸς ἠιόσιν, ἀλλ᾽ ἐν μειρα- 828 
κίοις καὶ γυναίοις. βοῦς ἐπὶ φάτνῃ. τουτὶ γὰρ 
τὸ μετὰ τοὺς πόνους τε καὶ τὸ ἐν δείπνῳ, κυριώτερα 

Ἁ 3 - Α - ὃ ε 5» ’ ; 

δὲ ἐν οἴκτῳ τὰ τῆς Κασάνδρας ὡς ἐφέστηκε μὲν 
αὐτῇ μετα τοῦ πελέκεως ἡ Κλυταιμνήστρα μανικὸν 

80 βλέπουσα καὶ σεσοβημένη τὰς χαίτας καὶ τραχεῖα 
᾿Ὶ 9 ἊΝ » 

τὴν ὠλένην, αὐτὴ δὲ ὡς ἁβρῶς τε καὶ ἐνθϑέως. 

δ 
τῇ, 
ξ΄ 

᾿ 

ἔχουσα περιπεσεῖν ὥρμηκε τῷ ᾿Δγαμέμνονι ῥιπτοῦσα 
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ΕἸ ει δ »" Α , Ἁ ἜΣ ΄ - 

αφ᾽ αὐτῆς τὰ στέμματα καὶ οἷον περιβαλλουσὰ τῇ 

τέχνῃ αὐτόν. διηρμένου δὲ ἤδη τοῦ πελέκεως ἀνα- 
στρέφει τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐχεῖ, βοᾷ δὲ οὕτω τι οἰχτρόν, 

- ᾿ . 2 ’ » - » » ᾽ οἷ; 

ὡς καὶ τὸν ᾿Ζγαμέμνονα τῷ λοιπῷ τῆς ψυχῆς ἐλεεῖν 
» τ ’; ,ὔ Ἁ 2 “-" 

ταῦτα ἀκούοντα. μεμνήσεται γὰρ αὐτῶν καὶ ἐν 
-" 3 »" »" -» 

“ΑἌἴδου πρὸς Ὀδυσσέα. ἐν τῇ ἀγορᾷ τῶν ψυχῶν. 

ΠΑΝ. 

ια΄. Τὸν Πᾶνα αἱ Νύμφαι πονηρῶς φασὶν ὁρ- 
χεῖσϑαι καὶ ἐκπηδᾶν τοῦ προσήκοντος ἐξαίροντα καὶ 
ἀναϑρώσκοντα κατὰ τοὺς ἀγερώχους τῶν τράγων, 

» 2, 

αὐταὶ δ᾽ ἂν μεταδιδάξαιεν αὐτὸν ἑτέραν ὄρχησιν 
ςς» ἘΣ , 2 2 ἘΞ 8, ἘΝ ᾽ ᾿ 
ἡδίω τῷ ἤϑει, προσέχοντι δ᾽ αὐταῖς οὐδέν. ἀλλὰ 
πειρῶντι αὐτὰς καὶ ἁπτομένῳ τῶν κόλπων ἐπιτίϑεν .-- 
ται κατὰ μεσημβρίαν. ὅτε δὴ λέγεται καϑεύδειν ὁ 
Πὰν ἐκλελοιπὼς τὴν ϑήραν. ἐχάϑευδε δ᾽ ἄρα πρό- 
τερον μὲν ἀνειμένος τὲ καὶ πρᾷος τὴν ῥῖνα καὶ τὸ 
9 ,ὕ μὰ -" ὔ -᾽Ὗν ΟΝ ’, Ἁ νι 

ἐπίχολον αὐτῆς λεαίνων τῷ ὕπνῳ. τήμερον δὲ ὑπερ- 
-“ -" ν᾿ 3 - ΄ - 

χολᾶ. προσπεσοῦσαι γαρ αὐτῷ αἵ Νύμφαι περιῆκται 
» ς ς ἊΝ μὲν ἤδη τὼ χεῖρε ὁ Πάν, δέδιε δὲ ἐπὶ τοῖς σκέλεσιν, 

᾽ Α , " Ρτ 9 ΄ κ ᾿ , χ 

ἐπειδὴ βουλονται αἱρεῖν αὐτὰ. τὸ δὲ δὴ γένειον. οὐ 
» 2 "» , πλεῖστος αὐτῷ λόγος. ἐξύρηται μαχαιρίδων ἐσβε- 

ὑ 3 Ἄν. ν Χ ᾿ λ ᾽ δ , 
βληκυιῶν ἐς αὐτο. φασὶ δὲ καὶ την Ἤχω ἀναπείσειν 
ς » » 3 

ὑπερορᾶν τε αὐτοῦ καὶ μηδὲ φϑέγγεσϑαι πρὸς αὐ- 
τὸν ἔτι. ταῦτα αἵ Νύμφαι πανσυδί. σὺ δὲ κατὰ δή- 

829 μοὺς αὐτὰς ὅρα᾽ τὰ μὲν γὰρ τῶν Ναΐίδων εἴδη ἰνλιος 

δὰς ἀποφφαίνουσιν αὑται τῆς κόμης, ὁ δὲ περὶ ταῖς 
βουκόλοις αὐχμὸς οὐδὲν φαυλότερος τῆς δρόσου, αἴ 
δὲ ἀνθοῦσαι τὰς χαίτας ἐχπεφύκασιν ὑακινϑίένοις 
ὁμοίως ἄνϑεσιν. 

ε 

10 

20 

{1 



ν ὃν 

8558 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ [ρ». 417. 

ΠΙΝΔΑΡΟΣ. 

ιβ΄. Οἶμαι ϑαῦμά σοι εἶναι τὰς μελίττας οὕτω 

γλίσχρως γεγραμμένας . ὧν γε καὶ προνομαία δήλη 

καὶ πόδες καὶ πτερὰ καὶ τὸ χρῶμα τῆς στολῆς οὐκ 
ἀτακχτοῦσιν ἴσα τῇ φύσει διαποικιλλούσης αὐτὰ τῆς 

γραφῆς. τί οὖν οὐκ ἐν σίμβλοις αἵ σοφαί; τί δὲ ἐν 
ἄστει; κωμάζουσιν ἐπὶ τὰς τοῦ Ζ]αιφάντου ϑύρας 
- γέγονε δὲ ἤδη Πίνδαρος, ὡς ὁρᾷς --- πλάττειν 
κἀκ νηπίου αὐτόν. ἵν᾽ ἐμμελὴς ἤδη καὶ ἔμμουσος 
ἢ; καὶ ποιοῦσι ταῦτα. τὸ μὲν γὰρ παιδίον ἐς δάφνην 
ἀπόκειται καὶ κλῶνας μυρρίνης ξυμβαλλομένου τοῦ 

πατρὸς ἱεροῦ τεύξεσϑαι τοῦ παιδὸς ἀφ᾽ ὧν κύμ- 
βαλά τε κατήχει τῆς οἰκίας, ὅτε ἐτίκτετο, καὶ τύμ- 
πανα ἠκούετο ἐκ Ῥέας. ἐλέγοντο δὲ καὶ αἱ Νύμφαι 
χορεῦσαί οἵ καὶ ἀνασκιρτῆσαι τὸν Πᾶνα᾽ φασὶ δὲ 

ιό αὐτόν, ὅτε Πίνδαρος ἐς τὸ ποιεῖν ἀφέκετο. ἀμελή- 
σαντα τοῦ σκιρτᾶν ἄδειν τὰ τοῦ Πινδάρου. ἡ Ῥέα 
δὲ ἄγαλμα ἐκπεπόνηται καὶ καϑίδρυται μὲν αὐτοῦ 
καὶ περὶ ϑύρας. οἶμαι δὲ καὶ λέϑου τὸ ἄγαλμα φαί- 

ϑΘι 

1 [0 

νεσϑαι, κατεσκληκυίας ἐνταῦϑα τῆς γραφῆς καὶ τί 

2 ςφ γὰρ ἄλλο ἢ ἐξεσμένης ;; ἄγει καὶ τὰς Νύμφας ἐνδρό- 
σους καὶ οἵας ἐκ πηγῶν. ὁ δὲ Πὰν ἐξορχεῖται μὲν 
ῥυϑμὸν δή τινα, φαιδρὸν δὲ αὐτῷ τὸ εἶδος καὶ τῆς 
ῥινὸς οὐδὲν χολῶδες. αἵ δὲ ἔσω μέλιτται περιεργά- 
ξονται τὸ παιδίον ἐπιβάλλουσαι τὸ μέλι καὶ τὰ κέν- 

36 τρὰ ἀνέλκουσαι δέει τοῦ ἐγχρέψαι. ἐξ Ὑμηττοῦ τάχα 
ἥκουσι, καὶ ἀπὸ τῶν λιπαρῶν καὶ ἀοιδέμων. 
καὶ γὰρ τοῦτο οἶμαι αὐτὰς ἐνστάξαι Πινδάρῳ. 880 

ἘΊΉΡΑΥ: 

80 ιγ΄. 4ϊ τοῦ πελάγους ἀνεστηκυῖαι πέτραι καὶ ἡ 
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ξέουσα περὶ αὐτὰς ϑάλαττα ἥρως τε δεινὸν βλέπων 
ἐπὶ τῶν πετρῶν καί τι καὶ φρονήματος ἔχων ἐπὶ τὴν 
ϑάλατταν ὁ Μοκρὸς Αἴας βέβληται μὲν τὴν ἑαυτοῦ 
ναῦν, ἐμπύρου δὲ αὐτῆς ἀποπηδήσας ὁμόσε κεχώ- 
ρηχε τοῖς κύμασι, τῶν μὲν διεχπαίων. τὰ δὲ ἐπι- 
σπώμενος, τὰ δὲ ἐπαντλῶν τῷ στέρνῳ, Γυραῖς δ᾽ 
ἐντυχών, αἵ δὲ Γυραὶ πέτραι εἰσὶν ὑπερφαίνουσαι 
τοῦ Αἰγαίου κόλπου. λόγους ὑπέρφρονας λέγει κατὰ 
τῶν ϑεῶν αὐχῶν. ἐφ᾽ οἷς ὁ Ποσειδῶν αὐτὸς ἐπὶ 

τὰς Γυρὰς στέλλεται φοβερός. ὦ παῖ, καὶ χειμῶνος 
πλέως καὶ τὰς χαίτας ἐξηρμένος. καίτοι ποτὲ καὶ 

συνεμάχει τῷ Δοκρῷ κατὰ τὸ Ἴλιον, σωφρονοῦντι 
δὲ καὶ φειδομένῳ τῶν ϑεῶν, καὶ ἐρρώννυ αὐτὸν τῷ 
σκήπτρῳ, νῦν δ᾽, ἐπειδὴ ὑβρίξοντα ὁρᾷ. τὴν τρίαι- 
ναν ἐπ᾽ αὐτὸν φέρει καὶ πεπλήξεται ὁ αὐχὴν τῆς 
πέτρας ὁ ἀνέχων τὸν Αἴαντα, ὡς ἀποσείσαιτο αὐτὸν 
αὐτῇ ὕβρει. ὁ μὲν δὴ λόγος τῆς γραφῆς οὗτος. τὸ 
δὲ ἐναργές᾽ λευκὴ μὲν ὑπὸ κυμάτων ἡ ϑάλαττα. 
σπιλάδες δ᾽ αἵ πέτραι διὰ τὸ ἀεὶ δαίνεσϑαι, πῦρ δὲ 

Ἵ, - , 

ἐκ μέσης ἄττει τῆς νεώς. ἐς ὃ ἐμπνέων ὁ ἄνεμος : 

λεῖ ἡ ναῦς ἔ ϑά ἵστί : 9 ΐ πλεῖ ἡ ναῦς ἔτι καϑάπερ ἱστίῳ χρωμένη τῷ πυρί, 
ς κ -" Ω 2 ’ 3 , τ Χ 
ὁ δὲ Αἴας οἷον ἐκ μέϑης ἀναφέρων περιαϑρεῖ τὸ 

δ » - » » 

πέλαγος οὔτε ναῦν ὁρῶν οὔτε γῆν, καὶ οὐδὲ τὸν 
Ποσειδῶ προσιόντα δέδοικεν, ἀλλ᾽ ἔοικε διατεινο- 

“ ᾽, ΄ ΝΣ δ 
μένῳ ἔτι, οὔπω γὰρ τοὺς βραχίονας ἡ ῥώμη ἀπολέ-: 

ς 3 Ἄ 3 ’ Γὰ ΗΠ." 9. ἐδ ᾿ 

λοιπὲν. ὁ αὐχὴν τὲ ἀνέστηκεν οἷον ἐπὶ “Εχτορα καὶ 
-“ ΟΥ̓ Α Ἁ » ᾽ Ἀ Α , 

Τρῶας. ο΄ μὲν δὴ Ποσειδῶν ἐμβαλὼν τὴν τρίαιναν 
- “ - , ΝῚ 

ἀπαράξει τὸ τρύφος αὐτῷ Αἴαντι τῆς πέτρας, αἱ δὲ 

Γυραὶ αἱ λοιπαὶ μενοῦσί τε. ἐς ὅσον ϑάλαττα. καὶ 
Ἵἤ » -" 

ἄσυλοι ἑστήξουσι τῷ Ποσειδῶνι. 
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ΘΕΤΊΤΑ414. 

ιδ΄. Αἰγυπτιάξει μὲν ἡ προσβολὴ τῆς γραφῆς. 881 
ὁ λόγος δὲ αὐτῆς οὐκ Αἰγύπτιος, ἀλλ᾽, οἶμαι, Θετ-- 
ταλῶν᾽ Αἰγυπτίοις μὲν γὰρ παρὰ τοῦ Νείλου ἡ γῆ, 
Θετταλοῖς δὲ Πηνειὸς οὐ συνεχώρει πάλαι γὴν ἔχειν, 
περιβεβλημένων τοῖς πεδίοις ὀρῶν καὶ τοῦ δεύματος 
ἐπικλύξοντος αὐτὰ ὑπὸ τοῦ μήπω ἐχβαλεῖν. δήξει 
οὖν ὁ Ποσειδῶν τῇ τριαίνῃ τὰ ὄρη καὶ πύλας τῷ 
ποταμῷ ἐργάσεται. τούτῳ γὰρ νυνὶ τῷ ἔργῳ ἐφέ- 
στηκεν ἀϑλῶν αὐτὸ καὶ ἀνακαλύπτων τὰ πεδία, καὶ 
διῆρται μὲν ἡ χεὶρ ἐς τὸ ἀναρρῆξαι, τὰ δὲ ὄρη, πρὶν 
πεπλῆχϑαι. διίσταται τὸ ἀποχρῶν τῷ ποταμῷ μέ- 
τρον. ἀγωνιζομένης δὲ πρὸς τὸ ἐναργὲς τῆς τἔχνης 
τὰ δεξιὰ τοῦ Ποσειδῶνος ὁμοῦ καὶ ὑπέσταλται καὶ 
προβέβηκε καὶ ἀπειλεῖ τὴν πληγὴν οὐκ ἀπὸ τῆς 

χειρός, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ σώματος. “έγφαπται ὃὲ οὐ 

κυάνεος, οὐδὲ ϑαλάττιος, ἀλλ᾽ ἠπειρώτης. τῷ τοι 
καὶ ἀσπάζεται τὰ πεδία καὶ ὁμαλὰ ἰδὼν καὶ εὐρέα, 
χκαϑάπερ ϑαλάττας. χαίρει καὶ ὁ ποταμὸς οἷον αὐχῶν, 
καὶ φυλάττων τὸ ἐς ἀγκῶνα, ποταμῷ γὰρ ὀρϑοῦ- 
σϑαι οὐ σύνηϑες. ἀνατίϑεται τὸν Τιταρήσιον ὡς 
κοῦφον καὶ ποτιμώτερον καὶ ὁμολογεῖ τῷ Ποσειδῶνι 
ἐχρυήσεσϑαι τῶν πεδίων ὁδῷ χρώμενος. ἀνίσχει καὶ 
ἡ Θετταλία συνιξάνοντος ἤδη τοῦ ὕδατος ἑλαέᾳ 
κομῶσα καὶ ἀστάχυι καὶ πώλου ἐφαπτομένη συνανί- 
ὄχοντος. ἔσται γὰρ καὶ ἵππος αὐτῇ παρὰ τοῦ Ποσει- 
δῶνος. ὅταν τὴν ἀπορροὴν τοῦ ϑεοῦ καϑεύδοντος 
ἡ γῆ ὑποδέξηται ἐς ἵππον. 

ΓΛΑΥ͂ΚΟΣ ΠΟΝΤΙΟΣ. 

ιε΄. Βοσπόρου καὶ Συμπληγάδων ἡ ̓Δ4ργὼ διεκ-- 882 
πλεύσασα μέσον ἤδη τέμνει τὸ ῥόϑιον τοῦ Πόντου, 
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Ν 3 

καὶ ϑέλγει τὴν ϑάλατταν Ὀρφεὺς ἄδων. ἡ δὲ ἀκούει 
ΝΑ ς »ἭἝ 3Ξ6ς5»- Ξ ε ΄ ι κ ΓΥ Ὺ- ΄ 

καὶ ὑπὸ τῇ δῇ κεῖται ὁ Πόντος. τὰ μὲν δὴ ἀγώγιμα 
- ᾿ ΄ ς - ΄ 

της νεῶς ΖἼιοσκουροι καὶ Ἡρακλῆς Αἰακίδαι τε καὶ 

Βορεάδαι καὶ ὅσον τῆς ἡμιϑέου φορᾶς ἤνϑει, τρόπις 
ς ΄ - 2 χὰ “-" Ἁ 

ὃξ ὑφήρμοσται τῇ νηὶ δένδρον ἀρχαῖον. ᾧ κατὰ 
΄ ς ; ᾿ τ π , 

ΖΦωδώνην ὁ Ζεὺς ἐς τὰ μαντεῖα ἐχρῆτο. γνώμη δὲ 
᾿ » δ » ΄ , ΄ 

ἐς τὸν πλοῦν ἥδε᾽ χρυσοῦν ἀπόκειταί τι ἐν Κόλχοις 
΄ τ ν ΓΗ , [Ὶ , . “ ς - 

κῶδιον κριοῦ ἀρχαίου. ος λέγεται τὴν Ελλην ομοῦ 
- » 9 - - - 

τῷ Φρίξῳ διὰ τοῦ οὐρανοῦ πορϑμεῦσαι" τοῦτο 
τι " κ ὁΆ 53 “ὦ ΄ 3 
Ἰάσων ἑλεῖν, ὦ παῖ, πεποίηται ἀϑλον --- φρουρὸς 
γάρ τις αὐτῷ δράκων ἐμπέπλεκται δεινὸν βλέπων 

ὰ ς -»" -» ΄ “ “ἤ᾿ -»" 

καὶ ὑπερορῶν τοῦ καϑεύδειν --- ὅϑεν ἄρχει τῆς 

νεώς, ἐπειδὴ βλέπει ἐς αὐτὸν ἡ τοῦ πλοῦ αἰτία. καὶ 
Τίφυς μέν, ὦ παῖ, κυβερνᾷ. λέγεται δὲ οὑτοσὶ 

» 3 , ε ᾽ - Ἁ 

πρῶτος ἀνθρώπων ἀπιστουμένην ϑαρρῆσαι τὴν 
τέχνην, “υγκεὺς δὲ ὁ ᾿ἀφαρέως ἐπιτέτακται τῇ 

’, ᾿ Ἵ Ε - ῳ κι 3 , 

πρῷῶώρᾳ δεινὸς ὧν ἐκ πολλοῦ τὲ ἰδεῖν καὶ ἐς πολυ 
’, - ΄ ᾿ - ᾿ ς , χαταβλέψαι τοῦ βάϑους καὶ πρῶτος μὲν ὑποκειμένων 

ἑρμάτων αἰσϑέσϑαι., πρῶτος δὲ ὑποφαίνουσαν γὴν 
ἀσπάσασϑαι. ἀλλὰ νῦν ἐκπεπλῆχϑαί μοι δοκεῖ καὶ : 
τὸ τοῦ Πυγκέως ὄμμα τὴν προσβολὴν τοῦ φάσματος. 

888 ὑφ᾽ οὗ καὶ οἵ πεντήκοντα σχασάμενοι τὴν εἰρεσίαν 
ς » Α Ε2 , » ΄, ο, ᾿ 

419 Ηρακλῆς μὲν ἄτρεπτος μένει τοῦ ϑαύματος. ἅτε δὴ 

πολλοῖς ὁμοίοις ἐντυχών. οἵ δὲ λοιποὶ ϑαῦμά τι, 
οἶμαι. τοῦτο λέγουσιν ὁρᾶται γὰρ αὐτοῖς Γλαῦκος 
ὁ Πόντιος. οἰκῆσαι δὲ οὑτοσί ποτε λέγεται τὴν 
ἀρχαίαν ᾿ἀνθϑηδόνα. καὶ πόας μέν τινος ἐπιϑαλατ- 
τίας γεύσασϑαι. κύματος δὲ ὑποδραμόντος αὐτὸν 
ἐς τὰ τῶν ἰχϑύων ἀπηνέχϑη ἤϑη. μαντεύεται μὲν 
οὖν μέγα τι. ὡς εἰκός, περίεστι γὰρ αὐτῷ τῆς τέχνης, 
τὸ δὲ εἶδος ὑγροὶ μὲν αὐτῷ γενείων βόστρυχοι. 
λευκοὶ δὲ ἰδεῖν, καϑάπερ κρουνοί. βαρεῖς δὲ πλό- 

»» 0 
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καμοι κόμης, καὶ τοῖς ὥμοις ἐποχετεύοντες ὅσον 
3 ᾿ς ΄ 3 -»" Ἁ ΄ Α [4 

ἐσπάσαντο ϑαλάττης. ὀφρῦς δὲ λασιαι, καὶ συναπ- 

τουσαι πρὸς ἀλλήλας οἷον μέα. φεῦ τοῦ βραχίονος, 
ὡς γεγύμνασται πρὸς τὴν ϑάλατταν ἐμπίπτων ἀεὶ 
τοῖς κύμασι καὶ λεαίνων αὐτὰ ἐς τὴν νῆξιν. φεῦ 
τῶν στέρνων, ὡς λάχνη μὲν αὐτοῖς ἐγκατέσπαρται 
βρύοις κομῶσα καὶ φυκίοις. γαστὴρ δὲ ὑπόκειται 

, - ΨΩ - Ἵ, ᾿ ᾿ Χ 59 γι 
παραλλάττουσα καὶ ἀπιοῦσα ἤδη. ἰχϑὺν δὲ εἶναι τῷ 
λοιπῷ τὸν Γλαῦκον δηλοῖ τὰ οὐραῖα ἐξηρμένα καὶ 

2 » 

πρὸς τὴν ἰξὺν ἐπιστρέφοντα, τὸ δὲ μηνοειδὲς αὐτῶν 
ε ᾿ 3 2 

ἁλιπορφύρου τι ἄνϑος ἔχει. περιϑέουσι δ᾽ αὐτὸν καὶ 
ἀλκυόνες ὁμοῦ μὲν ἄδουσαι τὰ τῶν ἀνθρώπων, ἐξ 
τ’ » ς » 
ὧν αὐταί τε καὶ ὁ Γλαῦκος μεϑηρμόσϑησαν. ὁμοῦ 

᾿ 3 ᾽ Γ΄ » 3 ὥ ᾿ δ -»" 3 ΄ 2 
ὃ ἐνδεικνυμεναι τῷ Ὀρφεῖ τὴν ἑαυτῶν δὴν, δι 

, Α Ἐ Ζ 9. 4 Υ 

ἣν οὐδὲ ἡ ϑάλαττα ἁμούσως ἔχει. 

ΠΑΛΑΙΜΩΝ. 

ς ᾽ ι5Ξ΄. Ὁ ϑύων ἐν ᾿Ισϑμῷ δῆμος, εἴη δ᾽ ἂν ὁ ἐκ 
τῆς Κορίνϑου. καὶ βασιλεὺς οὑτοσὶ τοῦ δήμου. --- 
Σίσυφον αὐτὸν ἡγώμεϑα --- τέμενος δὲ τουτὶ Ποσει-- 
δῶνος ἠρέμα τι πφοσηχοῦν ϑαλάττῃ, αἵ γὰρ τῶν 
πιτύων κόμαι τοῦτο ἄδουσι., τοιάδε, ὥ παῖ; σημαί- 

᾿ ἡ Ἰνὼ τῆς γῆς ἐκπεσοῦσα τὸ μὲν ἑαυτῆς “ευκο- 884 

δέ: τε χαὶ τοῦ τῶν Νηρηίδων κύκλου. τὸ δὲ τοῦ 
παιδὸς ἡ γῆ Παλαίμονι τῷ βρέφει χρήσεται. καταέρει 
δὲ ἤδη ἐς αὐτὴν ἐπὶ δελφῖνος εὐηνίου, καὶ ὁ δελφὶς 

Ἁ - 

85 τὰ νῶτα ὑποστρωννὺς φέρει καϑεύδοντα διολισϑά- 
νῶν ἀψοφητὶ τῆς γαλήνης. ὡς μὴ ἐχπέσοι τοῦ 
ὕπνου, προσιόντι δὲ αὐτῷ ϑήγνυταί τι κατὰ τὸν 
᾿Ισϑμὸν ἄδυτον διασχούσης τῆς γῆς ἐκ Ποσειδῶ- 
νος, ὃν μοι δοχεῖ καὶ Σισύφῳ τούτῳ προειπεῖν 

ϑ0τὸν τοῦ παιδὸς ἔσπλουν καὶ ὅτι ϑύειν αὐτῷ δέοι. 



αὐ κορα 
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ϑύει δὲ ταῦρον τουτονὶ μέλανα ἀποσπάσας, οἶμαι, 

αὐτὸν ἐκ τῆς τοῦ “Ποσειδῶνος ἀγέλης. ὁ μὲν οὖν τῆς 
ϑυσίας λόγος καὶ ἡ τῶν ϑυσάντων ἐσϑὴς καὶ τὰ 

ἐναγίσματα. ὦ παῖ. καὶ τὸ σφάττειν ἐς τὰ τοῦ Πα- 
λαίμονος ἀποκείσθω ὄργια. σεμνὸς γὰρ ὁ λόγος καὶ 

κομιδῇ ἀπόϑετος., ἅτ᾽ ἀποϑειώσαντος αὐτὸν Σισύ- 
φου τοῦ σοφοῦ᾽ σοφὸν γὰρ ἤδη που δηλοῖ αὐτὸν 
ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ εἴδους. τὸ δὲ τοῦ Ποσειδῶνος εἶδος. 
εἰ μὲν τὰς Γυρὰς πέτρας ἢ τὰ Θετταλικὰ ὄρη ῥήξειν 
ἔμελλε, δεινὸς ἄν που ἐγράφετο καὶ οἷον πλήττων, 
ξένον δὲ τὸν Μελικέρτην ποιούμενος, ὡς ἐν τῇ γῇ 
ἔχοι, μειδιᾷ καϑορμιξομένου καὶ κελεύει τὸν ᾿Ισϑμὸν 
᾿ἀναπετάσαι τὰ στέρνα καὶ γενέσϑαι τῷ Μελικέρτῃ 
οἶκον. ὁ δὲ ᾿Ισϑμός, ὦ παῖ, γέγραπται μὲν ἐν εἴδει 
δαίμονος ἐνυπτιάξων ἑαυτὸν τῇ γῆ, τέτακται δὲ ὑπὸ 

τῆς φύσεως Αἰγαίου μέσος καὶ ᾿“δρίου κεῖσϑαι, κα- 
ϑάπερ ἐπεζευγμένος τοῖς πελάγεσιν. ἔστι δὲ αὐτῷ 
μειράκιον μὲν ἐν δεξιᾷ Μέχαιον, οἶμαι, αἵ κόραι δ᾽ 
ἐν ἀριστερᾷ Κεγχρεαί τάχα που. ϑάλατται δὲ αὗται 
καλαὶ καὶ ἱκανῶς εὔδιοι τῇ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἀποφαι- 
νούσῃ γῇ παρακάϑηνται. 

ἸΝΦΈΓΣΙ ΟΣ: 

Πρ κου. Βούλει. ὦ παῖ, καϑάπερ ἀπὸ νεὼς διαλε- 
γώμεϑα περὶ τουτωνὶ τῶν νήσων, οἷον περιπλέοντες 
αὐτὰς τοῦ ἤρος. ὅτε Ζέφυρος ἱλαρὰν ἐργάξεται ϑα- 

λατταν προσπνέων τῆς ἑαυτοῦ αὔρας; ἀλλ᾽ ὅπως 

ἑκὼν λελήσῃ τῆς γῆς καὶ ϑάλαττά σοι ταυτὶ δόξει 
μήτ᾽ ἐξηρμένη καὶ ἀναχαιτίζξουσα μήϑ᾽ ὑπτία καὶ 
γαληνή, πλωτὴ δέ τις καὶ οἷον ἔμπνους. ἰδοὺ ἐμβε- 
βήκαμεν᾽ ξυγχωρεῖς γάρ που. [καὶ ὑπὲρ παιδὸς 
ἀποχρίνασϑαι. ««ξυγχωρῶ καὶ πλέωμεν 1 ἡ μὲν 
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ϑάλαττα, ὡς ὁρᾷς, πολλή, νῆσοι δὲ ἐν αὐτῇ, μὰ 
Δ, οὐ Δέσβος. οὐδ᾽ Ἴμβρος ἢ Δῆμνος, ἀλλ᾽ 
ἀγελαῖαι καὶ μικραί, καϑάπερ κῶμαΐί τινες ἢ στα- 

ϑμοὶ ἤ, νὴ 4΄. ἐπαύλια τῆς ϑαλάττης. ἡ μὲν δὴ 
πρώτη σφῶν ἐρυμνή τέ ἐστι καὶ ἀπότομος καὶ τει-- 
χήρης τὴν φύσιν ἀχρωνυχίαν ἐξαίρουσα πανόπτῃ 
Ποσειδῶνι. κατάρρους τε καὶ ὑγρὰ καὶ τὰς μελίττας 
βόσκουσα ὀρείοις ἄνϑεσιν. ὧν δρέπεσϑαι καὶ τὰς 
Νηρηΐδας εἰκός, ὅταν τῇ ϑαλάττῃ ἐπιπαίζωσι. τὴν 
ὃὲ νῆσον τὴν ἐφεξῆς ὑπτίαν τε καὶ γεώδη οὖσαν 
οἰκοῦσι μὲν ἁλιεῖς τε καὶ γεωργοὶ ἅμα. ξυμβάλλον- 
ται δὲ ἀγορὰν ἀλλήλοις οὗ μὲν τῶν γεωργουμένων. 
οἵ δὲ ὧν ἤγρευσαν., Ποσειδῶ δὲ τουτονὶ γεωργὸν 
ἐπ᾿ ἀρότρου καὶ ξεύγους ἵδρυνται λογιούμενοι αὐτῷ 
τὰ ἐκ τῆς γῆς. ὡς δὲ μὴ σφόδρα ἠπειρώτης ὁ Ποσει-- 
δῶν φαίνοιτο, πρῷρα ἐμβέβληται τῷ ἀρότρῳ καὶ 
τὴν γῆν βῥήγνυσιν. οἷον πλέων. αἱ δ᾽ ἐχόμεναι 
τούτων νῆσοι δύο μία μὲν ἄμφω ποτὲ ἦσαν, ῥαγεῖσα 
ὃξ ὑπὸ τοῦ πελάγους μέση ποταμοῦ εὖρος ἑαυτῆς 
ἀπηνέχϑη, τουτὶ δ᾽ ἔστι σοι καὶ παρὰ τῆς γραφῆς, 
ὦ παῖ, γιγνώσκειν" τὰ γὰρ “ἐσχισμένα τῆς νήσου 
παραπλήσιά που ὁρᾷς καὶ ἀλλήλοις ξύμμετρα καὶ 
οἷα ἐναρμόσαι κοῖλα ἐχκειμένοις. τοῦτο καὶ ἡ Εὐ- 
ρώπη ποτὲ περὶ τὰ Τέμπη τὰ Θετταλικὰ ἔπαϑεν" 
σεισμοὶ γὰρ δὴ κἀκείνην ἀναπτύξαντες τὴν ἄρμο- 
νίαν τῶν ὀρῶν ἐναπεσημήναντο τοῖς τμήμασι, καὶ 886 
πετρῶν τε οἶκοι φανεροὶ ἔτι παραπλήσιοι ταῖς ἐξηρ- 
μοσμέναις σφῶν πέτραις, ὕλη ϑ'᾽. ὁπόσην σχισϑέν- 
τῶν τῶν ὁρῶν ἐπισπέσϑαι εἰκός, οὔπω ἄδηλος. λεί- 
πονται γὰρ δὴ ἔτι αἵ εὐναὶ τῶν δένδρων. τὸ μὲν δὴ 
τῆς νήσου πάϑος τοιοῦτον ἡγώμεθα, ξεύγμα δὲ 
ὑπὲρ τοῦ πορϑμοῦ βέβληται. ὡς μίαν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
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φαίνεσϑαι καὶ τὸ μὲν ὑποπλεῖται τοῦ ξεύγματος. τὸ 
δὲ ἁμαξεύεται, ὁρᾷς γάρ που τοὺς διαφοιτῶντας 
αὐτό, ὡς ὁδοιπόροι τέ εἰσι καὶ ναῦται. τὴν δὲ νῆ- 
σον. ὦ παῖ; τὴν πλησίον ϑαῦμα ἡγώμεϑα, πῦρ γὰρ 

δὴ ὑποτύφει αὐτὴν πᾶσαν σήφαγγάς τε καὶ μυχοὺς 
ὑποδεδυκὸς τῆς νήσου, δι᾿’ ὧν ὥσπερ αὐλῶν ἡ φλὸξ 
διεκπαίει ῥύακάς τε ἐργάξεται δεινούς, παρ᾽ ὧν 

ἐχπίπτουσι ποταμοὶ πυρὸς μεγάλοι τε καὶ τῇ ϑαλάττῃ 
ἐπικυμαίνοντες. καὶ φιλοσοφεῖν μὲν βουλομένῳ τὰ 
τοιαῦτα νῆσος ἀσφάλτου καὶ ϑείου παρεχομένη 
κρᾶσιν, ἐπειδὰν ὑφ᾽ ἁλὸς ἀναβρωθῇ. πολλοῖς ἐχ- 
πυροῦται πνεύμασι τὰ τὴν ὕλην ἐξερεϑίζοντα παρὰ 
τῆς ϑαλάττης ἀνασπῶσα. ἡ γραφὴ δὲ τὰ τῶν ποιη- 
τῶν ἐπαινοῦσα καὶ μῦϑον τῇ νήσῳ ἐπιγράφει, γί- 
γαντα μὲν βεβλῆσϑαί ποτε ἐνταῦϑα, δυσϑανατοῦντι 
δ᾽ αὐτῷ τὴν νῆσον ἐπενεχϑῆναι δεσμοῦ ἕνεκεν. 
εἴκειν δὲ μήπω αὐτόν, ἀλλ᾽ ἀναμάχεσϑαι ὑπὸ τῇ 
γῇ ὄντα καὶ τὸ πῦρ τοῦτο σὺν ἀπειλῇ ἐχπνεῖν. 
τουτὶ δὲ καὶ τὸν Τυφῶ φασιν ἐν Σικελίᾳ βούλεσϑαι 

Ἁ 3 ᾿ ’ « ΄ 

καὶ τὸν ᾿Εγκέλαδον ἐν ᾿Ιταλίᾳ ταύτῃ, οὖς ἤπειροί 
τε καὶ νῆσοι πιέξουσιν οὔπω μὲν τεϑνεῶτας. ἀεὶ δὲ 
ἀποϑνήσκοντας. ἔστι δέ σοι, ὦ παῖ. μηδ᾽ ὑπολελεῖ- 
φϑαι δόξαι τῆς μάχης ἐς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους 
ἀποβλέψαντι, τὰ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς φαινόμενα ὁ Ζεὺς 
ἀφίησι κεραυνοὺς ἐπὶ τὸν γίγαντα. ὁ δ᾽ ἀπαγορεύει 
μὲν ἤδη, πιστεύει δὲ τῇ γῇ ἔτι, καὶ ἡ γῆ δὲ ἀπείρη- 
κεν οὐκ ἐῶντος αὐτὴν ἑστάναι τοῦ Ποσειδῶνος. περι- 

βέβληκε δὲ αὐτοῖς ἀχλύν, ὡς ὅμοια γεγονόσι μᾶλλον 

ἢ γιγνομένοις φαίνοιτο. τὸν δὲ περίπλουν κολω- 

νὸν τοῦτον οἰκεῖ δράκων πλούτου τινός ὃ οἶμαι, φύ- 
881 λαξ, ὃ ὃς ὑπὸ τῇ γῇ χεῖται. τοῦτο γὰρ λέγεται τὸ ϑη- 

ρίον εὔνουν τε εἶναι τῷ χρυσῷ. καὶ ὅ τι (ἂν) ἴδῃ 
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χρυσοῦν. ἀγαπᾶν καὶ ϑάλπειν᾽ τό τοι κώδιον τὸ ἐν 
Κόλχοις καὶ τὰ τῶν Ἑσπερίδων μῆλα. ἐπειδὴ χρυσᾶ 
ἐφαίνοντο. διττὼ ἀύπνω ξυνεῖχον δράκοντε καὶ 
ἑαυτοῖν ἐποιοῦντο. καὶ ὁ δράκων δὲ ὁ τῆς ᾿ἀϑηνᾶς 

οὁ ἔτι καὶ νῦν ἐν ἀκροπόλει οἰκῶν δοκεῖ μοι τὸν 
᾿ϑηναίων ἀσπάσασθαι δῆμον ἐπὶ τῷ χρυσῷ, ὃν 
ἐκεῖνοι τέττιγας ταῖς κεφαλαῖς ἐποιοῦντο. ἐνταῦϑα 

δὲ χαὶ χρυσοῦς αὐτὸς ὁ δράκων, τὴν γὰρ κεφαλὴν 
τῆς χειᾶς ὑπερβάλλει δεδιώς. οἶμαι, ὑπὲρ τοῦ κάτω 

ιτ᾽ πλούτου. κατηρεφὴς δὲ κιττῷ τε καὶ σμίλακι καὶ 
ἀμπέλοις ἥδε ἡ νῆσος οὖσα Διονύσῳ μὲν ἀνεῖσϑαί 
φησι. τὸν Διόνυσον δ᾽ ἀπεῖναι νῦν καὶ ἐν ἠπείρῳ 
που βακχεύειν ἐπιτρέψαντα τῷ Σειληνῷ τὰ ἐνταῦϑα 
ἀπόρρητα᾽ τὰ δὲ ἀπόρρητα κύμβαλά τε ταῦτα ὕπτια 

1 καὶ κρατῆρες ἀνατετραμμένοι χρυσοῖ καὶ αὐλοὶ ϑερ- 
μοὶ ἔτι. καὶ τὰ τύμπανα ἀψοφητὶ κείμενα, καὶ τὰς 
νεβοίδας ὁ ξέφυρος οἷον αἴρει ἀπὸ τῆς γῆς, ὄφεις 
τε οἷ μὲν ἐμπλέχονται τοῖς θύρσοις, οἱ δ᾽ ὑπὸ τοῦ 
οἴνου παρεῖνται ξώννυσϑαι αὑτοὺς ταῖς βάκχαις κα- 

20) ϑεύδοντας. βότρυς δὲ οἵ μὲν ὀργῶσιν, οἵ δὲ περκά- 
ἕουσιν, οἵ δ᾽ ὄμφακες. οἱ δ᾽ οἰνάνϑαι δοκοῦσι σεσο- 
φισμένου τοῦ Διονύσου τὰς ὥρας τῶν ἀμπέλων, ὡς 
ἀεὶ τρυγώῃ. ἀμφιλαφεῖς δ᾽ οὕτω τι οἵ βότρυς. ὡς 
καὶ τῶν πετρῶν ἀπηρτῆσϑαι καὶ τῇ ϑαλάττῃ ἐπικρέ- 

5 μασϑαι. ὀπωρίζουσέί τε προσπετόμενοι ϑαλάττιοί τὲ 
καὶ ἠπειρῶται ὄρνιϑες. τὴν γὰρ ἄμπελον ὃ Ζιόνυ- 
σος παρέχει κοινὴν πᾶσι πλὴν τῆς γλαυκός, ἐχείνην 
ὃὲ μόνην ἄρα ἀπωϑεῖται τῶν βοτρύων, ἐπειδὴ τοῖς 
ἀνθρώποις διαβάλλει τὸν οἶνον" ὠὰ γὰρ τῆς γλαυ- 

80 χὸς εἰ φάγοι παιδίον νήπιόν τε καὶ ἄοινον, ἀπεχϑά- 
νεται τῷ οἴνῳ πᾶσαν τὴν ἡλικίαν, καὶ οὔτ᾽ ἂν πίοι 
καὶ φοβεῖται τοὺς μεϑύοντας. σὺ δ᾽ οὕτω τι ϑρασύς, 
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888 ὦ παῖ, ὡς μηδὲ τὸν Σειληνὸν τοῦτον. τὸν φύλακα 
τῆς νήσου. φοβεῖσϑαι μεθύοντα τε καὶ ἁπτόμενον 
τῆς βάκχης. ἡ δ᾽ οὐκ ἀξιοῖ ἐς αὐτὸν βλέπειν. ἀλλὰ 
τοῦ “ιονύσου ἐρῶσα ἀνατυποῦται αὐτὸν καὶ ἀνα- 
γράφει καὶ ὁρᾷ μὴ παρόντα. τὸ γὰρ τῶν ὀφθαλμῶν 
ἦϑος τῇ βάκχῃ μετέωρον μέν, οὐ μὴν ἔξω γ᾽ ἐρωτι- 
κῶν φροντέδων. ταυτὶ δὲ ἡ φύσις τὰ ὄρη ξυνϑεῖσα 
νῆσον εἴργασται δασεῖάν τε καὶ ὕλης πλέων. ὁπόση 
κυπαρίττου τε ὑψηλῆς καὶ πεύκης καὶ ἐλάτης δρυῶν 
τε αὖ καὶ κέδρου, καὶ γὰρ τὰ δένδρα τὸν ἑαυτῶν γέ- τὸ 
γραπται τρόπον. τὰ μὲν δὴ ἔνϑηρα τῆς νήσου συο- 
ϑῆραί τὲ ἀνιχνεύουσι καὶ ἐλαφηβόλοι λόγχας ἐπὶ τὰ 

ϑηρία ἠρμένοι καὶ τόξα ἔνιοι καὶ μαχαίρας δέ, ὦ 

παῖ. καὶ κορύνας φέρουσιν οἵ ἀγχέμαχοι σφῶν καὶ 
ϑρασεῖς δίκτυά τε ταῦτα διῆκται τῆς ὕλης τὰ μὲν 
ἐγκολπίσασϑαι ϑηρίον, τὰ δὲ δῆσαι. τὰ δὲ σχεῖν 
τοῦ δρόμου, καὶ τὰ μὲν εἴληπται τῶν ϑηρίων. τὰ δὲ 
μάχεται, τὰ δὲ ἤρηχε τὸν βάλλοντα, ἐνεργὸς δὲ πᾶς 
βραχίων νεανίας. καὶ συνεξαίρουσι βοὴν κύνες ἀν- 
δράσιν, ὡς καὶ τὴν ἠχὼ φάναι ξυμβακχεύειν τῇ 30 
ϑήραᾳ. τὰ δὲ μεγάλα τῶν φυτῶν δρυτόμοι σπαϑῶσι 
διατέμνοντες καὶ ὁ μὲν διαίρει τὸν πέλεκυν. ὁ δὲ 
ἐμβέβληκεν, ὁ δὲ ϑήγει λαβὼν ἀπεστομισμένον ὑπὸ 
τοῦ πλήττειν, ὁ δ᾽ ἐπισκοπεῖται τὴν ἐλάτην ἱστοῦ 
ἕνεκα τεκμαιρόμενος τοῦ δένδρου πρὸς τὴν ναῦν. 35 
ὁ δὲ τὰ νέα καὶ ὀρϑὰ τῶν δένδρων τέμνει ἐς τὰ 
ἐρετικά. ἡ δ᾽ ἀπορρῶξ πέτρα καὶ ὁ τῶν αἰϑυιῶν 
δῆμος χαὶ ὁ ἐν μέσαις ὄρνις ἀπὸ τοῦ τοιοῦδε γέ- 

γραπται λόγου᾽ οἵ ἄνϑρωποι ταῖς αἰϑυίαις ἐπιτέϑεν - 
ται. μὰ “4{᾽, οὐ τῶν κρεῶν ἕνεκα. μέλαν γὰρ καὶ 80 
νοσῶδες καὶ οὐδὲ πεινῶντι ἡδὺ τὸ ἐξ αὐτῶν κρέας. 

γαστέρα δὲ παρέχονται παισὶν ἰατρῶν. οἵαν τοὺς 

οι 

μ᾿ οι 
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ἈΝ ταα ἼΕΆ 
γευσαμένους αὐτῆς εὐσίτους ἀποφαίνειν καὶ κού- 
φους ὑπνηλαὶ οὖσαι καὶ πυριάλωτοι. νύκτωρ γὰρ 
αὐταῖς ἐναστράπτουσι. προσάγονται δὴ τὸν κήυκα 
ὄρνιν ἐπὶ μοίρα τῶν ἁλισκομένων μελεδωνὸν εἶναι 

κ᾿ , -» ς οἷ , ͵ , 
δ χαὶ προεγρηγορέναι σφῶν. ὁ δὲ κηυξἕξ ϑαλάττιος μέν, 839 

χρηστὸς δὲ ὄρνις καὶ ἀπράγμων καὶ ϑηρᾶσαι μέν τι 
ἀδρανής. πρὸς δέ γε ὕπνον ἔρρωται καὶ καϑεύδει 

ΤΑ - ΄ Ὡ» 3 

σμικρά ταῦτά τοι καὶ ἀπομισϑοῖ τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
ἐκείναις. ἐπειδὰν οὖν ἐπὶ δαῖτα ἀποπτῶσιν, ὁ μὲν 

10 οἰκουρεῖ περὶ τὴν πέτραν, αἵ δ᾽ ἥκουσιν ἐς ἑσπέραν 
3 -" » 

ἀπάγουσαι δεκάτην αὐτῷ τῶν τεϑηραμένων, καὶ 
’ Ἵ» ᾿ εὐϑος ἢ 2 ΄ 3 ς) 

καϑεύδουσιν ἤδη περὶ αὐτὸν οὐ καϑεύδοντα,. οὐδ 
ἂν ἡττηϑέντα ὕπνου ποτέ, εἰ μὴ αὐταὶ βούλονται. 
εἰ δὲ δόλου του προσιόντος αἴσϑοιτο, ὁ μὲν ἀναβοᾷ 

ιό τορόν τε χαὶ ὀξύ, αἵ δ᾽ ἀπὸ συμθύμονης ἀρϑεῖσαι 
Ὁ 

φεύγουσιν ἀνέχουσαι τὸν μελεδωνόν, εἰ πετόμενος 
μ ΄, 2 »,ο“- ᾿- [κι ᾿ Α , 
ἀπείποι ποτέ. ἀλλ ἐνταῦϑα ἕστηκε καὶ τας αἰϑυίας 

περιορᾷ. ἔστι δ᾽ αὐτοῦ τὸ μὲν ἐν μέσαις ἑστάναι ταῖς 
ὄρνισιν ὁ Πρωτεὺς ὁ ἐν ταῖς φώκαις, τὸ δὲ μὴ κα- 

΄ ΡΊΒΡΗ ν , ᾽ “- , 53 » 0 ϑεύδειν ὑπὲρ τὸν Πρωτέα. ἐνταῦϑα δέ, ὦ παῖ, 
"- Ξ “᾽ - 

καὶ καϑώρμισται ἡμῖν, καὶ ὃ τι μὲν ὄνομα τῇ νήσῳ, 
- - 2 Ἵ“ι ΄ »" τ [4 

οὐκ οἶδα. χρυσὴ δ᾽ ἂν πρός γε ἐμοῦ ὀνομαάζοιτο. εἰ 

μὴ μάτην οἵ ποιηταὶ τὴν τοιάνδε ἐπωνυμίαν ἐξευρή- 
κασι τοῖς καλοῖς τε καὶ ϑαυμασίοις πᾶσιν. ὥκισται 

ς ; 

9Ὁ μὲν δή, ὁπόση βασίλεια μικρὰ δέξασθαι, οὐ γὰρ 
9 ἀρόσει γε ἐνταῦϑαά Φεβὴ οὐδὲ ἀμπελουργήσει, περίξστι 

δ᾽ αὐτῇ πηγῶν. ὧν τὰς μὲν ἀκραιφνεῖς τε καὶ ψυ- 
χρὰς ἐκδίδωσι, τὰς δὲ ἐκπυρώσασα [ἔστι δ᾽] οὕτω 
τι εὔρους, ὡς καὶ τῇ ϑαλάττῃ ἐπιπλημμυρεῖν᾽ τὸ 

, » ες 

80 τοι ῥόϑιον τοῦτο πηγαὶ ὑποκυματίζουσι ξέουσαι καὶ 
- 3 ΄ ᾽ »" 

οἷον ἐκ λέβητος ἀναπαλλόμεναί τε καὶ ἀναπηδῶσαι, 
Α κι , [χὰ Ψ' -“ Α  ὗ 3 - 

περὶ ἃς βέβληται δὲ ἡ νῆσος. τὸ μὲν οὐν ϑαῦμα 

ὡν 



᾿ 

Ι 

Ῥ- 433. ΕἸΚΟΝΕΣ. 9609 
ν 

- τῆς τῶν πηγῶν ἐχδόσεως εἴτε τῆς γῆς προσήκει νο- 
μίζειν, εἴτε τῇ θαλάττῃ οἰχειοῦν, δικάσει ὅδε ὁ 
Π ΄ . ᾿ δὴ 9. σ ΄ -Ξ κ δὲ 

ρωτεύς. ἥκει γὰρ δὴ ϑεμιστεύσων τοῦτο. τὰ δὲ 
, “- ΄ » - » ι κ 

πεπολισμένα τῆς νήσου σκοπῶμεν ᾧκισται γὰρ δὴ 
δον - τὶ “Ὁ » ἐν αὐτῇ πόλεως καλῆς τὲ καὶ λαμπρᾶς εἴδωλον, 

ὅσον οἰκία. καὶ βασιλικὸν ἔσω τρέφεται παιδίον, 
᾿Ψ »" ΄ [4 Ψ 

ἄϑυρμα δὲ αὐτῷ πόλις. ϑέατρα γάρ ἐστιν, ὁπόσα 
᾽ ΄ 

αὐτὸ τε δέξασθαι καὶ τοὺς συμπαίστας τουτουσί 

παῖδας. ἱππόδρομός τε ἐξῳκοδόμηταί τις ἀποχρῶν 
τοῖς Μελιταίοις κυνιδίοις περιδραμεῖν αὐτόν, ἵππους 

γὰρ δὴ [ὁ παῖς! ταῦτα ποιεῖται καὶ ξυνέχει σφᾶς ἐς 
[50 ξυγόν τε καὶ ἅρμα, ἡνιοχῆσον δὴ ὑπὸ τουτωνὶ τῶν 

πιϑήκων Ἵ οὕς τὸ παιδίον ϑεράποντας ἡγεῖται. λα- 

γωὸς δὲ οὑτοσὶ χϑές. οἶμαι. ἐσωκισμένος ξυνέχεται 
μὲν ἱμάντι φοινικῷ., καϑάπερ κύων. δεδέσϑαι δὲ 
οὐκ ἀξιοῖ καὶ διολισϑῆσαι τοὺς δεσμοὺς ἐθέλει πι- 
στεύων τοῖς προσϑίοις τῶν ποδῶν. ψίττακός τε καὶ 

κίττα ἐν οἰκίσκῳ πλεχτῷ Σειρήνων δίκην ἐν τῇ νήσῳ 
ἄδουσιν, ἄδει δὲ ἡ μὲν ὁπόσα οἶδεν. ὁ δὲ ὁπόσα 
μανϑάνει. 

Ἂ Ἢ 4 ΚΣ ἐν, 

ιη. Οἵ ϑερίζοντές τε τὰ λήια καὶ τρυγῶντες 
τὰς ἀμπέλους οὔτε ἤροσαν, ὦ παῖ, ταῦτα, οὔτε 
ἐφύτευσαν. ἀλλ᾽ αὐτόματα ἡ γῆ σφίσιν ἀναπέμπει 

᾿ς ᾿ ᾿ ᾿ , : ᾽ 3 ; 
ταῦτα, εἰσὶ γὰρ δὴ Κύκλωπες, οἷς. οὐκ οἶδα ἐξ 
ὅτου. τὴν γῆν οἱ ποιηταὶ βούλονται αὐτοφυᾶ εἶναι 
ὧν φέρει. πεποίηται δὲ αὐτοὺς καὶ ποιμένας τὰ 
πρόβατα βόσκουσα. ὧν τὸ γάλα ποτόν τε ἡγοῦνται 

» ο .» » Ἴ " , ΄“ 
καὶ ὄψον. οἵ δ᾽ οὔτε ἀγορὰν γιγνώσκουσιν οὔτε βου-- 

΄ 3ς» Ξ δ ν, 

λευτήριον, οὐδ᾽ οἶχον, ἀλλὰ τὰ δήγματα ἐσοικισάμε- 
Ἣἧ» Χ ν᾿ 3 » “ ΄ 

ψοι τοῦ ὁρους. τοὺς μὲν οὖν αλλους ξα, Πολύφημος 
ῬΗϊοβέσαξιις θᾶ. Ἄγ ΞΕῸυ. 11. 24 
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δὲ ὁ τοῦ Ποσειδῶνος ἀγριώτατος αὐτῶν οἰκεῖ ἐν- 
ταῦϑα. μίαν μὲν ὑπερτείνων ὀφρὺν τοῦ ὀφθαλμοῦ 
ἑνὸς ὄντος, πλατείᾳ δὲ τῇ ῥινὶ ἐπιβαίνων τοῦ χείλους 
καὶ σιτούμενος τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπερ τῶν λεόν- 

5τῶν οἱ ὦὠμοί. νυνὶ δὲ ἀπέχεται τοῦ τοιούτου σιτίου, 
ὡς μὴ βορός. μηδὲ ἀηδὴς φαίνοιτο, ἐρᾷ γὰρ τῆς 
Γαλατείας παιξούσης ἐς τουτὶ τὸ πέλαγος, ἀφιστο- 
φῶν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ὄρους. καὶ ἡ μὲν σύριγξ ἔτι 
ὑπὸ μάλης καὶ ἀτρεμεῖ, ἔστι δ᾽ αὐτῷ ποιμενικὸν 

τὸ ἄσμα, ὡς λευκή τε εἴη καὶ γαῦρος καὶ ἡδίων ὁ ὄμφα- 
χος χαὶ ὡς νεβροὺς τῇ Γαλατείᾳ σκυμνεύοι καὶ 

ἄρκτους. ἄδει δὲ ὑπὸ πρίνῳ ταῦτα, οὐδ᾽ ὅπου αὐτῷ 
τὰ πρόβατα νέμεται, εἰδώς. οὐδ᾽ ὁπόσα ἐστίν, οὐδ᾽ 811. 
ὅπου ἡ γῆ. ἔτι δὲ ὄρειός τε καὶ δεινὸς γέγραπται 

16 χαίτην μὲν ἀνασείων ὀρϑὴν καὶ ἀμφιλαφῆ πέτυος 
δίκην, καρχάρους δὲ ὑποφαίνων ὀδόντας ἔκ βοροῦ 
τοῦ γενείου, στέρνα τε καὶ γαστέρα καὶ τὸ ἐς ὄνυχας 
ἧκον λάσιος πάντα, καὶ βλέπειν μὲν ἥμερόν φησιν, β 
ἐπειδὴ ἐρᾷ, ἄγριον δὲ ὁρᾷ καὶ ὑποκαϑήμενον ἔτι, 

0) καϑάπερ τὰ ϑηρία τὰ ἀνάγκης ἡττώμενα. ἡ δὲ ἐν 
ἁπαλῇ τῇ ϑαλάττῃ παίζει τέτρωρον δελφίνων ξυνά- 
γουσὰ ὁμοζυγούντων τε καὶ ταὐτὸν πνεόντων. παρ- 
ϑένοι δ᾽ αὐτοὺς ἄγουσι Τρίτωνος αἵ δμωαὶ τῆς 
Γαλατείας ἐπιστομίζουσαι σφᾶς. εἰ ἀγέρωχόν τι καὶ 

9ὅ παρὰ τὴν ἡνίαν πράττοιεν. ἡ δ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς ἁλι- 
πόρφυρον μὲν λήδιον ἐς τὸν ξέφυρον αἴθει σκιὰν 

ἑαυτῇ εἶναι καὶ ἱστίον τῷ ἅρματι, ἀφ᾽ οὗ καὶ αὐγή 
τις ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ τὴν κεφαλὴν ἥκει οὕπω 

ἡδίων τοῦ τῆς παρειᾶς ἄνϑους, αἷ κόμαι δ᾽ αὐτῆς 
80 οὐκ ἀνεῖνται τῷ ξεφύρῳ, διάβφοχοι γὰρ δή εἰσι καὶ 

κρείττους τοῦ ἀνέμου. καὶ μὴν καὶ ἀγκὼν δεξιὸς 
ἔκκειται λευκὸν διακλίνων πῆχυν καὶ ἀναπαύων 
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τοὺς δακτύλους πρὸς ἁπαλῷ τῷ ὥμῳ καὶ ὠλέναι 
ὑποκυμαίνουσι καὶ μαξὸς ὑπανίσταται καὶ οὐδὲ τὴν 
ἐπιγουνίδα ἐκλείπει ἡ ὥρα. ὁ ταρσὸς δὲ καὶ ἡ συνα- 
πολήγουσα αὐτῷ χάρις ἔφαλος, ὦ παῖ, γέγραπται 
καὶ ἐπιψαύει τῆς ϑαλάττης οἷον κυβερνῶν τὸ ἅρμα. 

ϑαῦμα οἱ ὀφϑαλμοί, βλέπουσι γὰρ ὑπερύριόν τι καὶ 
συναπιὸν τῷ μήκει τοῦ πελάγους. 

οι 

ΦΟΡΒΑ͂Σ. 

842: ιϑ΄. Ὁ μὲν ποταμός. ὦ παῖ. Κηφισὸς Βοιώτιός τὸ 
3 - ϑ'ι ΄ -" ᾽ τ , » 

τε καὶ οὐ τῶν ἀμούσων. σκηνοῦσι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ Φλε- 
γύαι βάρβαροι πόλις οὔπω ὄντες. οἵ δὲ πυκτεύοντες 

’, 3 ΄, 3 ς » ς 9 35 Ἶ ᾿᾽ ᾿΄, 

τὸν τὲ Ἄπολλω. οἶμαι, ορᾷς, ὁ δ΄ αὖ Φόρβας ἐστίν, 
τι ἤ ’ , ᾽ Ἁ ’ Ἁ 

ὃν ἐστήσαντο οἱ Φλεγύαι βασιλέα. ἐπειδὴ μέγας παρὰ 
΄ ὃ - “" 

πάντας οὗτος καὶ ὠμότατος τοῦ ἔϑνους. πυκτεύει τ5 
᾽ » ΄ 

δὲ ᾿ἀπόλλων πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ τῶν παρόδων, τὴν 
γὰρ εὐθὺ Φωκέων τε καὶ Ζελφῶν κατασχὼν ὁδὸν 

» ΄, 3 ᾽ ᾿ “ » - ἣν 
οὔτε ϑυει Πυϑοῖ οὐδεὶς ἔτι οὔτε παιᾶνας ἀπαγὲι 

- - , " , δ ν ᾿ ᾿ 
τῷ ϑεῷ χφησμοί τε καὶ λόγια καὶ ὀμφαὶ τρίποδος 
ἐκλέλειπται πάντα. λῃστευει δὲ τῶν ἄλλων Φλεγυῶν 50 

ἀποτάξας ἑαυτόν, τὴν γὰρ δρῦν, ὦ παῖ. ταύτην 
οἶκον πεποίηται καὶ παρ᾽ αὐτὸν φοιτῶσιν οἵ Φλεγύαι 
δικασόμενοι δήπου ἐν τοῖς βασιλείοις τούτοις. τοὺς 
δὲ βαδίξοντας ἐς τὸ ἱερὸν λαμβάνων γέροντας μὲν 
καὶ παῖδας ἐς τὸ κοινὸν τῶν Φλεγυῶν πέμπει ληΐ- 95 
ξεσϑαί τε καὶ ἀποινᾶν, τοῖς δὲ ἐρρωμενεστέροις 
ἀνταποδύεται καὶ τοὺς μὲν καταπαλαίει. τοὺς δὲ 
ὑπερτρέχει, τοὺς δὲ παγκρατίῳ αἱρεῖ καὶ ὑπερβολαῖς 
δίσκων κεφαλάς τε ἀποχόπτων ἀνάπτει τῆς δρυὸς 
καὶ ὑπὸ τούτῳ ξῇ τῷ λύϑρῳ. αἱ δ᾽ ἀπήρτηνται τῶν 30 

΄ "ν Ἁ »Ἤ} ς -" Ἁ Ἁ 

πτόρϑων μυδῶσαι καὶ τὰς μὲν αὔους ὁρᾶς, τὰς δὲ 

προσφάτους. αἵ δὲ ἐς κρανία περιήκουσι, σεσήρασι 
945 

ΓῚ 

86 
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δὲ καὶ ὀλολύξειν ἐοίκασιν ἐσπνέοντος αὐτὰς τοῦ 
ἀνέμου. φρονοῦντι δὲ αὐτῷ ταῖς ̓ Ὀλυμπιάσι ταύταις 
ἥκει ὁ ᾿ἀπόλλων εἰχάσας ἑαυτὸν μειρακίῳ πύκτῃ, 
καὶ τὸ μὲν τοῦ ϑεοῦ εἶδος, ἀκειρεκόμης . ὦ παῖ, 

5 γέγραπται καὶ τὰς χαίτας ἀνειληφώς, ἵνα εὐζώνῳ 
τῇ κεφαλῇ πυχτεύῃ, ἀκτῖνες δὲ ἀπανίστανται ἀπὸ 
τοῦ μετώπου καὶ μειδίαμα ϑυμῷ ξυγκεκραμένον ἡ 
παρειὰ πέμπει βολαί τε ὀφθαλμῶν εὔσκοποι καὶ 
ξυνεξαίρουσαι ταῖς χερσίν αἵ δὲ ἐνήψαντο τοὺς 

10 ἱμάντας ἡδίους. εἰ στέφανοι περὶ αὐταῖς ἦσαν. πε- 

πύκχτευται δὲ αὐτὸν ἤδη. τὸ γὰρ ἐμβεβληκὸς τῆς 848 
δεξιᾶς ἐνεργὸν ἔτι δηλοῖ τὴν χεῖρα καὶ οὔπω κατα- 

λύουσαν τὸ σχῆμα, ῷ ἥρφηκεν, ὁ Φλεγύας δὲ κεῖται 

ὅ [ἤδη] καὶ ὁπόσον μὲν ἐπέχει τῆς γῆς, ποιητὴς ἐρεῖ, 
ι6 χεχώρηκε δὲ ἐς κρόταφον αὐτῷ τὸ τραῦμα καὶ τὸ 

αἷμα ὥσπερ ἐκ πηγῆς ἐκδίδοται. γέγραπται δὲ ὠμὸς 
καὶ συώδης τὸ εἶδος. οἷος σιτεῖσϑθαι μᾶλλον τοὺς 

ξένους ἢ κχτείνειν. τὸ δὲ ἐξ οὐρανοῦ πῦρ σκηπτὸς 
ἐπὶ τὴν δοῦν φέρεται συμφλέξων τὸ δένδρον, οὐ 

0 μὴν ἐξαιρήσων γε τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ μνήμην, τὸ γὰρ 
χωρίον. ἐν ᾧ ταῦτα, Δρυός. ὦ παῖ, κεφαλαὶ ἔτι. 

΄ 

ΑἹ Ζ.3 2. 

Ἧ κ΄. Καὶ Ἄτλαντι ὁ Ἡρακλῆς οὐδὲ προστάξαντος 
Εὐρυσϑέως ἤρισεν. ὡς τὸν οὐρανὸν οἴσων μᾶλλον 
ἢ δ΄ Ἄτλας, τὸν μὲν γὰρ συγκεκυφότα ἑώρα καὶ 

85 πεπιεσμένον καὶ κείμενον ἐς γόνυ θάτερον καὶ μικρὰ 
καταλειπόμενα αὐτῷ τοῦ ἑστάναι, αὐτὸς δ᾽ ἂν καὶ 
μετεωρίσαι τὸν οὐρανὸν καὶ στῆσαι ἀναϑέμενος ἐς 
μακρὸν τοῦ χρόνου. τὸ μὲν δὴ φιλότιμον τοῦτο 
οὐδαμοῦ ἐχφαίνει, φησὶ δὲ συναλγεῖν τε τῷ "Ἄτλαντι 

80 ἐφ᾽ οἷς μοχϑεῖ καὶ μετασχεῖν ἂν τοῦ ἄχϑους αὐτῷ. 
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ν "Ὁ 

ὁ δ᾽ οὕτω τι ἄσμενος εἴληπται τοῦ Ἡρακλέους. ὡς 
ἵχετεύειν αὐτὸν τλῆναι ταῦτα. γέγραπται δὲ ὁ μὲν 
3 , ε "με - ’ 6 ᾽, 3 3 

ἀπειρηκῶς, ὡς τῷ ἱδρῶτι συμβαλέσϑαι. ὁπόσος ἀπ 

αὐτοῦ στάζει. βραχίονός τε ξυνεῖναι τρέμοντος. ὁ 
δὲ ἐρᾷ τοῦ ἄϑλου. δηλοῖ δὲ τοῦτο ἥ τε ὁρμὴ τοῦ 5 
προσώπου καὶ τὸ ῥόπαλον καταβεβλημένον καὶ αἵ 
χεῖρες ἀπαιτοῦσαι τὸν ἄϑλον. σκιὰς δὲ τὰς μὲν τοῦ 
φᾷ ͵’ » , Ὑ “ Ἁ 

Ἡρακλέους οὔπω ϑαυμάξειν ἄξιον. εἰ ἔρρωνται ἱτὸν 
3 ᾿ Χ εν ΄, ΄ Ἢ . 
ἀϑλον] --- τὰ γὰρ τῶν χειμένων σχήματα καὶ οἵ 
᾽ ᾿ , » ᾿ ἡ τὰ - ἘΞ "» 
ὀρϑοὶ μάλα εὔσκιοι. τὸ δὲ ἀκριβοῦν ταῦτα οὔπω 10 

΄ “7 , 

σοφόν --- αἵ δὲ τοῦ [άτλαντος σκιαὶ σοφίας πρόσω. 
οὑτωσὶ γὰρ συνιξηκότος συμπίπτουσί τε ἀλλήλαις 

844 καὶ οὐδὲν τῶν ἐχκειμένων ἐπιϑολοῦσιν. ἀλλὰ φῶς 
ἐργάζονται περὶ τὰ κοῖλά τε καὶ ἐσέχοντα. τὴν (δὲ) 
γαστέρα καὶ προνενευκότος τοῦ ΄ἄτλαντος ὁρᾶν τε τὉ 
ὑπάρχει καὶ ἀσϑμαινούσης ξυνιέναι. τά τε ἐν τῷ 
οὐρανῷ. ὃν φέρει, γέγραπται μὲν ἐν αἰϑέρι. ὁποῖος 
περὶ αὐτὰ ἕστηκεν. ἔστι δὲ ξυνεῖναι ταύρου τε. ὃς 
δὴ ἐν οὐρανῷ ταῦρος, ἄρκτων τε, ὁποῖαι ἐκεῖ ὁρῶν- 
ται. καὶ πνευμάτων. γέγραπται γὰρ τὰ μὲν ξὺν 30 
ἀλλήλοις. τὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων. καὶ τοῖς μὲν φιλία 8, 
πρὸς ἄλληλα. τὰ δὲ σώξειν ἔοικε τὸ ἐν τῷ οὐρανῷ 
νεῖκος. νῦν μὲν οὖν ἀναϑήσει ταῦτα. Ἡράκλεις. 

μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ξυμβιώσει αὐτοῖς ἐν τῷ οὐρανῶ 
πίνων καὶ περιβάλλων τὸ τῆς Ἥβης εἶδος ἄξῃ γὰρ 95 
τὴν νεωτάτην καὶ πρεσβυτάτην τῶν ϑεῶν. δι᾿ αὐτὴν 
γὰρ κἀκεῖνοι νέοι. 

ΑΝΤΑΙ͂ΟΣ. 

κα΄. Κόνις οἵα ἐν πάλαις ἐκείνη ἐπὶ πηγῇ ἐλαίου 
ὡ ἐσλὰς ἃ Ξ καὶ δυοῖν ἀϑληταῖν ὁ μὲν ξυνδέων τὸ οὖς, ὁ δὲ 

2 ’ “ Ν - ,᾿ ᾽ ΄ 
845 ἀπυλυῶν λεοντῆς τὸν ὦμον κολωνοί τὲ ἐπιτήδειοι 80 
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1900 καὶ στῆλαι καὶ κοῖλα γράμματα Διβύη ταῦτα καὶ 
᾿Ανταῖος. ὃν γῆ ἀνῆκε σίνεσϑαι τοὺς ξένους, λῃ- 

κεβ - -»"ὝὟ ᾽ - ν 

στρικῇ, οἶμαι, πάλῃ. ἀϑλοῦντι δὲ αὐτῷ ταῦτα καὶ 
ϑάπτοντι οὗς ἀπώλλυε περὶ αὐτήν, ὡς ὁρᾷς, τὴν 

΄ὕ ἕω Χ ς ς Ἁ - 

5 παλαίστραν, ἄγει τὸν Ἡρακλέα ἡ γραφὴ χρυσᾶ ταυτὶ 
κ - ε ’ ΒΩ Α Ἁ » ς ὔὕ 2 Γ 

τὰ μῆλα ῃρηκότα ἤδη καὶ τὰ τῶν Βσπερέδων αδό- 
’ - » -»ὝΡΌ- μενον --- οὐκ ἐκείνας ἑλεῖν ϑαῦμα τοῦ Ἡρακλέους. 

᾽ ες ᾿ 2 φχ ’ ΄ ἥ 
ἀλλ᾽ ὁ δράκων --- καὶ οὐδὲ γονυ, φασί, κάμψας; 
3 ΄ » » 

ἀποδύεται πρὸς τὸν ᾿άνταῖον ἐν τῷ τῆς ὁδοιπορίας 

ἄσϑματι. τείνων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐς νοῦν τινα καὶ 
οἷον διάσκεψιν τῆς πάλης, ἐμβέβληκέ τε ἡνίαν τῷ 

- ᾿] » »" ς » 

ϑυμῷ μὴ ἐκφέρειν αὑτὸν τοῦ λογισμοῦ. ὑπερφρονῶν 
δὲ ὁ ᾿άνταῖος ἐπῆρται. δυστήνων δέτε παῖδες 
Ἢ »" 4 Ἁ 

ἢ τοιοῦτόν τι πρὸς τὸν Ἡρακλέα ἐοικὼς λέγειν καὶ 
" ᾿ ΟἿΣ ΤΑ » ὦ ) φὡλ " ΄ ας » ιό ῥωννυς αὐτον τῇ ὕβρει. εἰ δὲ καὶ πάλης τῷ Ἡρακλεῖ 

ἔμελεν, οὐκ ἄλλως ἐπεφύκει ἢ ὡς γέγραπται. γέ- 
γραπται δὲ ἰσχυρὸς οἷος καὶ τέχνης ἔμπλεως δι᾽ 

΄ " » μ᾽ ΄ 

εὐαρμοστίαν τοὺ σώματος, εἴη δ᾽ ἂν καὶ πελώριος 
Α Ἁ 53 2 ς - ᾽ ΄ ᾽" 2 » 9. καὶ τὸ εἶδος ἐν ὑπερβολῇ ἀνθρώπου. ἔστιν αὐτῷ 

0 καὶ ἄνϑος αἵματος καὶ αἱ φλέβες οἷον ἐν ὠδῖνι ϑυ- 
μοῦ τίνος ὑποδεδυκότος αὐτὰς ἔτι. τὸν δὲ ᾿άἀνταῖον, 
ὦ παῖ. δέδιας. οἶμαι; ϑηρίῳ γάρ᾽ τινι ἔοικεν . ὀλίγον 
ἀποδέων ἴσος εἶναι τῷ μήκει καὶ τὸ εὖρος. καὶ ὃ 
αὐχὴν ἐπέξευκται τοῖς ὥμοις, ὧν τὸ πολὺ ἐπὶ τὸν 
αὐχένα ἥκει. περιῆκται δὲ καὶ ὃ βραχίων, ὅσα καὶ 
ὦμοι στέρνα δὲ καὶ γαστὴρ ταυτὶ τὰ σφυρή- 

; » 3 

λατα καὶ τὸ μὴ ὀρϑὸν τῆς κνήμης, ἀλλὰ ἀνελεύϑε- 
ρον ἐσχυρὸν μὲν τὸν ᾿Αἀνταῖον οἶδε, ξυνδεδε- 

, » ᾿ Ω 2) , " ᾿" , ς 
μενον μὴν καὶ οὐκ ἔσω τέχνης. ἔτι καὶ μέλας 0 840 

ϑο᾽ἀνταῖος, κεχωρηκότος αὐτῷ τοῦ ἡλίου ἐς βαφήν. 
ταυτὶ μὲν ἀμφοῖν τὰ ἐς τὴν πάλην. ὁρᾶς δὲ αὐτοὺς 

’ “«. ΄ Α καὶ παλαίοντας. μᾶλλον δὲ πεπαλαικότας, καὶ τὸν 

1 . 

ς 

[ν σι 



-. 
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Ἡρακλέα ἐν τῷ κρατεῖν. καταπαλαίει δὲ αὐτὸν ἄνω 
τῆς γῆς; ὅτι ἡ γῆ τῷ ᾿Δνταίῳ συνεπάλαιε κυρτου- 
μένη καὶ μετοχλίξουσα αὐτόν, ὅτε κέοιτο. ἀπορῶν 
οὖν ὁ Ἡρακλῆς, ὅ ὅ τι ξρήδιτο τῇ γῇ: συνείληφε 
τὸν ᾿άἀνταῖον μέσον ἄνω κενεῶνος. ἔνϑα αἷ πλευραί, 

καὶ κατὰ τοῦ μηροῦ ὀρϑὸν ἀναϑέμενος ἔτι καὶ τὼ 
χεῖρε ξυμβαλὼν τὸν (τε) πῆχυν λαγαρᾷ τὲ καὶ 
ἀσϑμαινούσῃ τῇ γαστρὶ ὑποσχὼν ἐκϑλίβει τὸ πνεῦμα 
καὶ ἀποσφάττει τὸν ᾿Ανταῖον ὀξείαις ταῖς πλευραῖς 

ἐπιστραφείσαις ἐς τὸ ἧπαρ. ὁρᾷς δέ που τὸν μὲν 
οἰμώξοντα καὶ βλέποντα ἐς τὴν γὴν οὐδὲν αὐτῷ 
ἐπαρκοῦσαν, τὸν δ᾽ Ἡρακλέα ἰσχύοντα καὶ μειδιῶντα 
τῷ ἔργῳ. τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους μὴ ἀργῶς ἴδῃς. 
ἀλλ᾽ ἐκεῖ ἐπ᾿ αὐτῆς ϑεοὺς ὑπονόει περιωπὴν ἔχειν 
τοῦ ἀγῶνος καὶ γάρ τι χρυσοῦν γέγραπται νέφος, 

ὑφ᾽ ᾧ, οἶμαι, σκηνοῦσι. καὶ ὁ Ἑρμῆς οὑτοσὶ παρὰ 
τὸν Ἡρακλέα ἥκει στεφανώσων αὐτόν, ὅτι αὐτῷ 
καλῶς ὑποκρίνεται τὴν πάλην. 

ἩΡΑΚΛΗΣ ΕΝ ΠΥΓΜΩΙΟΙ͂Σ. 

κβ.. Ἐν Διβύῃ καϑεύδοντι τῷ Ἡρακλεῖ μετὰ 
τὸν ᾿άνταῖον ἐπιτίϑενται οἵ Πυγμαῖοι τιμωρεῖν τῷ 
᾿Δνταίῳ φάσκοντες, ἀδελφοὶ γὰρ δὴ εἶναι τοῦ ᾽άν- 
ταίου. γενναῖοί τινες, οὐκ ἀϑληταὶ μέν, οὐδ᾽ ἰσο- 
παλεῖς. γηγενεῖς δὲ καὶ ἄλλως ἰσχυροί. καὶ ἀνιόν- 
τῶν ἐκ τῆς γῆς ὑποκυμαίνει ἡ ψάμμος. οἰκοῦσι γὰρ 

841 οἱ Πυγμαῖοι τὴν γῆν ὅσα μύρμηκες καὶ ἀγορὰν 
ἀποτίϑενται. ἐπισιτίζονται δὲ οὐκ ἀλλότρια, ἀλλ᾽ 
οἰκεῖα καὶ αὐτουργά. καὶ γὰρ σπείρουσι καὶ ϑερί- 
ξουσι καὶ πυγμαίῳ ζεύγει ἐφεστᾶσι. λέγονται δὲ καὶ 
πελέκει χρήσασϑαι ἐπὶ τὸν ἄσταχυν ἡγούμενοι αὐτὸν 

οι 

δένδρα εἶναι. ἀλλὰ τοῦ ϑράσους᾽ ἐπὶ τὸν Ἡρακλέα 30 

ΓΊΩΣ 
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οὗτοι. καὶ ἀποκτεῖναί φασι καϑεύδοντα, δείδειαν 
δ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἐ ορότα. ὁ δὲ ἐν ἁπαλῇ τῇ ψάμμῳ 

ΤῊΣ ω ἀμερέ ὃς Ἁ ς ιν ΄ Ὑ: Ἵ μος 

χαϑεύδει καμάτου αὐτὸν ὑποδεδυκότος ἔν τῇ πάλῃ, 
καὶ παντὶ τῷ στέρνῳ τὸ ἀσϑμα ἐφέλκεται χανδὸν 

--ι 6 ς 

5 ἐμπιπλάμενος τοῦ ὕπνου. αὐτός τε ὁ Ὕπνος ἐφέ- 
στηχεν αὐτῷ ἐν εἴδει. μέγα. οἶμαι, ποιούμενος τὸ 
ἑαυτοῦ ἐπὶ τῷ τοῦ Ἡρακλέους πτώματι. κεῖται καὶ 
: Ὁ εν 3 ϑ, τὰ ’ ᾿ «τὰ ἀγτ᾿ ) δὲ 
ο ἀνταῖος, ἀλλ᾽ ἢ τέχνη τὸν μὲν Πρακλεα ἔμπνουν 

γράφει καὶ ϑερμόν. τὸν δὲ ᾿Ανταῖον ,τεϑνηκότα καὶ 

1ὸ αὖον καὶ καταλείπει αὐτὸν τῇ γῇ: ἡ στρατιὰ δὲ οἵ 
Πυγμαῖοι τὸν Ἡρακλέα περισχόντες μέα μὲν αὕτη 

΄ ν ΕῚ . - ΄ ΄ ᾿ τ 
φάλαγξ τὴν ἀριστερὰν χεῖρα βάλλουσι, δυο δὲ οὗτοι 
λόχοι στρατεύουσιν ἐπὶ τὴν δεξιὰν ὡς μάλλον ἐρρω- 

Α , - [4 

μένην καὶ τὼ πόδε πολιορκοῦσι τοξόται χαὶ σφεν- 
15 δονητῶν ὄχλος ἐχπληττόμενοι τὴν κνήμην. ὅση. οἵ 

δὲ τῇ κεφαλῇ προσμαχόμενοι τέτακται ἐνταῦϑα ὁ 
βασιλεὺς καρτερωτάτου αὐτοῖς τούτου δοκοῦντος. 

ἐπάγουσι δὲ καὶ οἷον ἀκροπόλει μηχανάς. πῦρ ἐπὶ 
Ἀ ’, φ,π " 3 Ἁ μ ΄ 

τὴν χόμην. ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺυς δίκελλαν, ϑυραι 

30 τινὲς ἐπὶ τὸ στόμα καὶ τὰς τῆς ϑινός. οἶμαι, πύλας. 
ς Α 3 , ς καὶ “-» . Ἁ ς Ά, 

ὡς μὴ ἀναπνεύσειεν ὁ Ἡρακλῆς. ἐπειδὰν ἡ κεφαλὴ 

ἁλῷ. ταυτὶ μὲν περὶ τὸν καϑεύδοντα,. ἰδοὺ δὲ καὶ 
ς -" . » »" 

ὡς ὀρϑοῦται καὶ ὡς ἐπὶ τῷ κινδύνῳ γελᾷ τούς τε 

πολεμίους πανσυδὶ συλλεξάμενος ἐς τὴν λεοντῆν 
- ΄ ΄ 3 - 3 » 35 ἐντέϑεται καί, οἶμαι. τῷ Εὐρυσϑεῖ φέρει. 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ. 

κγ΄. Μάχεσϑε. ὦ γενναῖοι. (πρὸς) τὸν Ἡρακλέα 
καὶ πρόβατε. ἀλλὰ τοῦ λοιποῦ γε παιδὸς ἀπόσχοιτο 
δυοῖν ἤδη κειμένοιν καὶ στοχαξομένηρ. τῆς χειρός, 
ὡς χαλὸν Ἡρακλεῖ. μέγας μὲν ὑμῖν ὁ ἄϑλος καὶ 

80 μείων οὐδὲν ὧν πρὸ τῆς μανίας αὐτὸς ἤϑλησεν.848 
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ἀλλὰ δείσητε μηδέν᾽ ἄπεστιν ὑμῶν ΄άργος βλέπων 
καὶ τοὺς Εὐρυσϑείδας ἀποχτεῖναι δοχῶν. ἐγὼ δὲ 
ἤκουσα αὐτοῦ παρ᾽ Εὐριπίδῃ καὶ ἅρματα ἡγουμένου 
καὶ κέντρα ἐς τοὺς ἵππους φέροντος καὶ τὴν Εὐρυ- 
σϑέως οἰκίαν ἀπειλοῦντος ἐκπέρσειν. ἀπατηλὸν γάρ 5 
τι ἡ μανία καὶ δεινὸν ἐκ τῶν παρόντων ἀγαγεῖν ἐς 
τὰ μὴ παρόντα. τούτοις μὲν οὖν ἀπόχρη ταῦτα. σοὶ 
δὲ ὥρα γίγνεσϑαι τῆς γραφῆς ὁ μὲν ϑάλαμος. ἐφ᾽ 
ὃν ὥρμηκε, Μεγάραν ἔχει καὶ τὸν παῖδα ἔτι, κανᾶ 
δὲ χαὶ χέρνιβα καὶ οὐλαὶ καὶ σχίξαι καὶ κρατήρ. τὰ τὸ 
τοῦ Ἑρκείου. λελάκτισται πάντα καὶ ὁ μὲν ταῦρος 
ἕστηκεν, ἱερεῖα δὲ προσέρριπται τῷ βωμῷ [βρέφη] 
τὰ γένη καὶ τῇ λεοντῇ. προσβέβληται δ᾽ ὁ μὲν κατὰ 4 
τοῦ λαιμοῦ καὶ δι᾽ ἁπαλῆς γε τῆς φάρυγγος ἐκδε- 
δράμηκεν ὀιστός, ὁ δὲ ἐς αὐτὸ διατέταται τὸ στέρνον 15 
καὶ ὄγκοι τοῦ βέλους μέσων διεχπεπαίκασι τῶν ς 
σπονδύλων, ὡς δῆλα ἐς πλευρὰν ἐρριμμένου. αἵ 
παρειαὶ δὲ αὐτῶν διάβροχοι καὶ μὴ ϑαυμάσῃς. εἰ 
ἐδάκρυσάν τι. ἱπερὶ τοῦ δακρῦσαι] παισὶ γὰρ χρυ- 
σοῦν τὸ δάκρυον καὶ μικρὸν δ᾽ ἴσως καὶ μέγα. οὐ- 30 
στροῦντι δὲ τῷ Ἡρακλεῖ περίκειται πᾶς ὁ τῶν οἶκε- 
τῶν δῆμος. οἷον βουκόλοι ταύρῳ ὑβρίξοντι. δῆσαί 
τις ἐπιβουλεύων καὶ κατασχεῖν τις ἀγῶνα ποιούμενος 
καὶ κεκραγὼς ἕτερος. ὁ δ᾽ ἤρτηται τῶν χειρῶν. ὁ 
δ᾽ ὑποσκελίξει, οἱ δὲ ἐνάλλονται᾽ τῷ δὲ αἴσϑησις 95 
μὲν αὐτῶν οὐδεμία. ἀναρριπτεῖ δὲ τοὺς προσιόντας 
καὶ συμπατεῖ. πολὺ μὲν τοῦ ἀφροῦ διεκπτύων, μει- 
διῶν δὲ βλυσυρὸν καὶ ξένον καὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς 

849 ἀτενίξων ἐς αὐτά. ἃ δρᾷ, τὴν δὲ τοῦ βλέμματος 
ἔννοιαν ἀπάγων ἐς ἃ ἐξηπάτηται. βρυχᾶται δὲ ἡ 30 
φάρυγξ καὶ ὁ αὐχὴν ἐμπίπλαται καὶ ἀνοιδοῦσιν αἵ 
περὶ αὐτὸν φλέβες. δι᾽ ὧν ἐς τὰ καίρια τῆς κεφαλῆς 



818 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟῪ Ρ. 439.] 

ἀναρρεῖ πᾶσα χορηγία τῆς νόσου. τὴν Ἐρινὺν δέ, 
ἢ ταῦτα ἴσχυσεν. ἐπὶ μὲν τῆς σκηνῆς εἶδες πολλά- 
κις. ἐνταῦϑα δὲ οὐκ ἂν ἴδοις, ἐς αὐτὸν γὰρ ἐσῳ- 
κίσατο τὸν Ἡρακλέα, καὶ διὰ τοῦ στέρνου χορεύει 

5 μέσου αὐτῷ ἔσω σκιρτῶσα καὶ τὸν λογισμὸν ϑολοῦσα. 
μέχρι τούτων ἡ γραφή. ποιηταὶ δὲ προσπαροινοῦσι 
καὶ ξυνδοῦσι τὸν Ἡρακλέα καὶ ταῦτα τὸν Προμηϑέα 
φάσκοντες ὑπ᾽ αὐτοῦ λελύσϑαι. 

ΘΕΙΟΔΆΜΠΑ4Σ. 

κδ΄. Τραχὺς οὗτος καί, νὴ Ζί΄, ἐν τραχείᾳ τῇ 
γῇ, Ῥόδος γὰρ αὕτη ὴ νῆσος. ἧς τὸ τραχύτατον 

98. Λίνδιοι, γῆ σταφίδα μὲν καὶ σῦκα ἀγαϑὴ δοῦναι, 

ἀρόσαι δὲ οὐκ εὐδαίμων καὶ ἁμαξεῦσαι ἄπορος. ὁ 
δὲ στρυφνὸς καὶ ἐν ὠμῷ τῷ γήρα γεωργὸς νοεέσϑω, 
Θειοδάμαντα τὸν ΛΜίνδιον εἴ που ἀκούσας ἔχεις. 
ἀλλὰ τοῦ ϑράσους᾽ ὀργίζεται τῷ Ἡρακλεῖ ὁ Θειο- 
δάμας, ὅτι ἀροῦντι αὐτῷ ἐπιστὰς ἀποσφάττει τὸν 
ἕτερον τῶν βοῶν καὶ σιτεῖται σφόδρα ἐϑὰς ὧν τοῦ 
τοιούτου σιτίου. Ἡρακλεῖ γάρ που παρὰ Πινδάρῳ 
ἐνέτυχες. ὁπότε ἐς τὴν τοῦ Κορωνοῦ στέγην ἀφι- 
κόμενος σιτεῖται βοῦν ὅλον, ὡς μηδὲ τὰ ὀστέα πε- 
οιττὰ ἡγεῖσθαι, Θειοδάμαντι δὲ περὶ βουλυτὸν ἐπι- 
φοιτήσας καὶ πῦρ κομισάμενος -- ἀγαϑοὶ δὲ ἐμπυ- 
ρεύσασϑαι καὶ οἱ λέϑοι --- ἀπανϑρακίζει τὸν βοῦν 
ἀποπειρώμενος τῶν σαρκῶν. εἰ μαλάττονται ἤδη, 

86 καὶ μονονουχὶ ἐγκαλῶν ὡς βραδεῖ τῷ πυρί. τὰ δὲ 
τῆς γραφῆς οἷα μηδὲ τὸ εἶδος παρεωρακέναι τῆς γῆς; 
ὅπου γάρ τι καὶ μικρὸν ἑαυτῆς ἀρόσαι παραδέδωκεν 
ἡ γῆ; ἔοικεν. εἰ συνίημι, οὐδὲ ἀπορεῖν. ὁ δὲ Ἧρα- 
κλῆς τὸ μὲν ἐρρωμένον τῆς διανοίας ἐπὶ τὸν βοῦν 

4239 80 ἔχει, τὸ δὲ ῥάϑυμον αὐτῆς ταῖς τοῦ Θειοδάμαντος 

1 - 

" σι 

2 - 
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ὅ0 ἀραῖς δέδωκεν, ὅσον τὴν παρειὰν ἀνεῖσϑαι, ὁ γεωρ- 
γὸς δὲ λίϑοις ἐπὶ τὸν Ἡρακλέα. ἢ καὶ ὁ τρόπος τῆς 
στολῆς Δώριος, αὐχμός τε (περι) τῇ κόμῃ καὶ περὶ τῷ 
μετώπῳ πένος. καὶ ἐπιγουνὶς καὶ βραχίων, οἵους ἡ 
φιλτάτη γῆ τοὺς ἑαυτῆς ἀϑλητὰς ἀποτελεῖ. τοῦτο 5 

τοῦ Ἡρακλέους τὸ ἔργον καὶ ὁ Θειοδάμας οὗτος 

σεμνὸς παρὰ “ινδίοις . ὅϑεν βοῦς μὲν ἀρότης Ἡρα- 

᾿ς κλεῖ ϑύεται, κατάρχονται δὲ ἐπαφώμενοι; ὅσα, οἶμαι, 

ὁ γεωργὸς τότε, χαίρει δὲ ὁ Ἡρακλῆς καὶ Λινδίοις 

δέδωσι καταρωμένοις τἀγαϑά. 10 

ΑΒΔΗΡΟΥ͂ ΤΑΦΑΙ. 

κε. Μὴ τὰς ἵππους. ὦ παῖ, τὰς τοῦ Διομήδους 
19.}λ ς , 9: - ἯἩ Ἅ ’ δ’, ᾿".ἜΓ 

ἄϑλον ἡγώμεϑα τοῦ Ἡρακλέους. ὅς γε καὶ ἥρηκεν 
᾿» » ᾿ - 
ἤδη καὶ συντέτριφε τῷ ῥοπάλῳ καὶ ἡ μὲν κεῖται 

- 3 ΄ αι » αὐτῶν, ἡ δὲ ἀσπαίρει, τὴν δὲ ἀναπηδᾶν ἐρεῖς, ἡ 
᾿ὕ , ΞὉ ,᾿ Π ς 

δὲ πίπτει, βάρβαροι ταῖς χαίταις καὶ ἐς ὁπλὴν λάσιοι 
ν᾿ ώ , ᾿Ὶ ς 3 ’ - 

καὶ ἄλλως ϑηρία, φάτναι δὲ ὡς ἀναπλεῷ μελῶν 
ἀνθρωπείων καὶ ὀστέων εἰσίν. οἷς ἐς τὴν ἵπποτρο- 

, ς , φίαν ταύτην ὁ Διομήδης ἐχρήσατο, αὐτός τὲ ὁ 
3 »͵ δ ἱπποτρόφος ὡς ἀγριώτερος ἰδεῖν ἢ αἱ ἵπποι, πρὸς 

Ὧν 3 ν Ξ5 ΄ 

αἷς πέπτωκεν, ἀλλὰ τουτονὶ τὸν ἀϑλον χαλεπώτερον 

χρὴ δοκεῖν. ἼἜἜρωτός τε πρὸς πολλοῖς ἐπιτάττοντος 
αὐτὸν τῷ Ἡρακλεῖ. μόχϑου τὲ ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ σμι- 

--» ἃ ᾿ ᾿ δὲ δὰ Εν Ἶ πε δ... “ἃ 
κροῦ ὄντος τὸν γὰρ δὴ Αβδηρον ὁ Ηρακλῆς ἡμί- 
βρωτον φέρει ἀποσπάσας τῶν ἵππων, ἐδαίσαντο δὲ 
αὐτὸν ἁπαλὸν ἔτι καὶ πρὸ ᾿Ιφίτου νέον. τουτὶ δέ 30 
ἐστι καὶ τοῖς λειψάνοις συμβαλέσϑαι. καλὰ γὰρ δὴ 
ἔτι ἐν τῇ λεοντῇ κεῖται. τὰ μὲν δὴ δάκρυα τὰ ἐπ᾽ 

3 -- ΄ ΄ - ᾿ 

αὐτοῖς καὶ εἰ δή τι περιεπτύξατο αὐτῶν ἢ ὀλοφυρό- 
μένος εἶπε, καὶ τὸ βαρὺ τοῦ προσώπου τὸ ἐπὶ πέν-- 
ϑει δεδόσθω καὶ ἄλλῳ ἐραστῇ. ἐχέτω καὶ στήλη τι 30 

μ᾿ ϑι 

τῷ Ὁ 

94 
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, 2 οὖ » ΄ ς, Ρ] 2 δ᾽ δ 

γέρας ἐφεστηκυῖα καλοῦ σήματι. ο δ᾽ οὐχ ὅπερ οἱ 
πολλοί, πόλιν δὲ τῷ ᾿4βδήρω ἀνίστησιν, ἣν ἀπ᾽ 85 

. ΡΞ 2 . »ν 2 ΄ ,ὔ 
αὐτοῦ καλοῦμεν καὶ ἄγων τῷ Αβδηήρῳ κείσεται, 
5 δὲ ᾽ - ᾿ [2 γᾷ 

ἀγωνιεῖται δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ πυγμὴν καὶ παγκράτιον καὶ 
5 πάλην καὶ τὰ ἐναγώνια πάντα πλὴν ἵππων. 

ΞΕΝΙ 4. 

96 κε΄. Ὁ μὲν ἐν τῷ οἰκίσκῳ λαγωὸς δικτύου ϑή- 
ραμα. κάϑηται δὲ ἐπὶ τῶν σκελὼν ὑποκινῶν τοὺς 

10 προσϑίους καὶ ὑπεγείρων τὸ οὖς, ἀλλὰ καὶ βλέπει 
παντὶ τῷ βλέμματι, βούλεται δὲ καὶ κατόπιν ὁρᾶν 
δι᾿ ὑποψίαν καὶ τὸ ἀεὶ πτώσσειν, ὁ δ᾽ ἐκκρεμάμενος 
τῆς αὔου δρυὸς ἀνερρωγώς τε τὴν γαστέρα καὶ διὰ 
τοῖν ποδοῖν ἐκδεδυκὼς ὠκύτητα κατηγορεῖ τοῦ κυνός. 

ιὸ ὃς ὑπὸ τῇ δρυὶ κάϑηται διαναπαύων ἕαυτὸν καὶ 
δηλῶν μόνος ἡρηκέναι. τὰς δὲ πλησίον τοῦ λαγὼ 
νήττας, ἀρίϑμει δὲ αὐτὰς δέκα, καὶ τούς, ὅσαιπερ 
αἷ νῆτται. χῆνας, οὐ δεῖ βλιμάξειν, ἀποτέτιλται γὰρ 

480 αὐτῶν τὸ περὶ τὰ στέρνα πᾶν ἐκεῖ τοῖς πλωτοῖς 
30 ὄρνισι πλεονεκτούσης τῆς πιμελῆς. εἰ δὲ καὶ ξυμέτας 

ἄρτους ἀγαπᾷς ἣ ὀκταβλώμους, ἐκεῖνοι πλησίον 
ἐν βαϑεῖ τῷ κανῷ, καὶ εἰ μὲν ὄψου τι χρήζεις, αὐὖὐ- 
τοὺς ἔχεις. τοῦ τε γὰρ μαράϑρου μετέχουσι καὶ τοῦ 
σελίνου καὶ ἔτι τῆς μήκωνος, ἥπερ ἐστὶν ἥδυσμα 

0 τοῦ ὕπνου, εἰ δὲ τραπέζης ἐρᾷς, τουτὶ μὲν ἐς ὀψο- 
ποιοὺς ἀναβαλοῦ. σὺ δὲ σιτοῦ τὰ ἄπυρα. τί οὖν οὐ 
τὰς δρυπεπεῖς ἀρπάξεις. ὧν ἐφ᾽ ἑκατέρου κανοῦ 
σωρὸς οὗτος; οὐκ οἶσϑ᾽, ὅτι μικρὸν ὕστερον οὐκέϑ' 
ὁμοίαις ἐντεύξῃ ταύταις, ἀλλὰ γυμναῖς ἤδη τῆς 

80 δρόσου ; καὶ μηδὲ τῶν τραγημάτων ὑπερίδῃς. εἴ τι 
σοι μεσπίλου μέλει καὶ Διὸς βαλάνων, ἃς τρέφει 
λειότατον φυτὸν ἐν ὀξεῖ τῷ ἐλύτρῳ καὶ ἀτόπῳ ἰδεῖν. 
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ἐρρέτω καὶ τὸ μέλι παρούσης [τῆς τῶν ἰσχάδων 
συνθήκης) παλάϑης ταυτησὶ [καλουμένης]. καὶ ὅ τι 

362 ἂν εἴποις, οὕτως ἡδὺ πέμμα. περιαμπίσχει δὲ αὐτὴν 
φύλλα οἰκεῖα παρέχοντα τῇ παλάϑῃ τὴν ὥραν. οἶμαι 
τὴν γραφὴν ἀποφέρειν τὰ ξένια ταυτὶ τῷ τοῦ ἀγροῦ 5 
δεσπότῃ, ὁ δὲ λούεται τάχα Πραμνείους ἢ Θασίους 98 
βλέπων ἐνὸν τῆς γλυκείας τρυγὸς ἐπὶ τῇ τραπέξῃ 
πιεῖν, ὡς ἐς ἄστυ κατιὼν ὄξοι στεμφύλου καὶ 
ἀπραγμοσύνης καὶ κατὰ τῶν ἀστυτρίβων ἐρεύγοιτο. 

ΑΘΗΝΑ͂Σ ΓΟΝΑ͂Ι. 

χξ. Οἱ μὲν ἐκπληττόμενοι ϑεοὶ καὶ ϑεαὶ πρφοξι- 1 
ρημένον [αὐτοῖς μηδὲ Νύμφας ἀπεῖναι τοῦ οὐρανοῦ, 
παρεῖναι δὲ αὐτοῖς ποταμοῖς, ὧν γίγνονται. φρίτ- 
τουσι δὲ τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἄρτι τῆς τοῦ Διὸς κεφαλῆς 
ἐν ὕπλοις ἐχραγεῖσαν Ἡφαίστου μηχαναῖς. ὡς ὁ 
πέλεκυς. τὴν δὲ ὕλην τῆς πανοπλίας οὐκ ἂν συμ- τ 
βάλοι τις. ὅσα γὰρ τῆς ἴριδος χρώματα παραλλατ- 
τούσης ἐς ἄλλοτε ἄλλο φῶς. τοσαῦτα καὶ τῶν ὅπλων, 
καὶ ὁ Ἥφαιστος ἀπορεῖν ἔοικεν. ὅτῳ ποτὲ τὴν ϑεὸν 
προσαγάγηται. προανάλωται γὰρ αὐτῷ τὸ δέλεαρ 
ὑπὸ τοῦ τὰ ὅπλα συνεκφῦναί οἵ. ὁ δὲ Ζεὺς ἀσϑμαίν ει 30 
σὺν ἡδονῇ, καϑάπερ οἵ μέγαν ἐπὶ μεγάλῳ καρπῷ 
διαπονήσαντες ἄϑλον, καὶ τὴν παῖδα ἐξιστορεῖ φρο- 
νῶν τῷ τόκῳ καὶ οὐδὲ τῆς Ἥρας τι δεινὸν ἐνταῦϑα, 
γέγηϑε δέ, ὡς ἂν εἰ καὶ αὐτῆς ἐγένετο. καὶ ϑύουσιν 
ἤδη τῇ ᾿4ϑηνᾷ δῆμοι δύο ἐπὶ δυοῖν ἀκροπολέοιν, 535 
᾿ἀϑηναῖοι καὶ Ῥόδιοι, γῆ καὶ ϑάλαττα, ἰἄνϑρωποι 
γηγενεῖς} οἱ μὲν ἄπυρα ἱερὰ καὶ ἀτελῆ. ὁ δὲ ᾿4ϑή- 
νησι δῆμος πῦρ ἐκεῖ καὶ κνῖσα ἱερῶν καὶ ὃ καπνὸς 

863 οἷον εὐώδης γέγραπται καὶ μετὰ τῆς κνίσης ἀναρ- 
ρέων, ὅϑεν ὡς παρὰ σοφωτέρους ἀφίκετο ἡ ϑεὸς 80 
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καὶ ϑύσαντας εὖ, Ῥοδίοις δὲ λέγεται χρυσὸς ἐξ 
οὐρανοῦ δεῦσαι καὶ διαπλῆσαι σφῶν τὰς οἰκίας καὶ 
τοὺς στενωποὺς νεφέλην ἐς αὐτοὺς ῥήξαντος τοῦ 

97 Ζιός, ὅτι κἀκεῖνοι τῆς ᾿ϑηνᾶς ξυνῆκαν. ἐφέστηκε 
τῇ ἀκροπόλει καὶ ὁ δαίμων ὁ Πλοῦτος. γέγραπται 
δὲ πτηνὸς «μὲν ὡς ἐκ νεφῶν, χρυσοῦς δὲ ἀπὸ τῆς 
ὕλης. ἐν ἧ ἐφάνη. γέγραπται καὶ βλέπων, ἔκ προ- 

νοίας γὰρ αὐτοῖς ἀφίκετο. 

οι 

ΤΙΣ ΤΟΣ. 

431 κη. Ἐπεὶ τὸν τῆς Πηνελόπης ἱστὸν ἄδεις ἐν- 
τὸ τετυχηκὼς ἀγαϑῇ γραφῇ καὶ δοκεῖ σοι πάντα ἱστοῦ 

ἔχειν, στήμοσί τε ἱκανῶς ἐντέταται καὶ ἄνϑεα κεῦται 
ὑπὸ τῶν μίτων καὶ μόνον οὐχ ὑποφϑέγγεται ἢ 
κερκὶς αὐτή τε ἡ Πηνελόπη κλαίει δακρύοις. οἷς 

τὴν χιόνα τήκει Ὅμηρος καὶ ἀναλύει, ἃ διύφηνεν, 
15 ὅρα καὶ τὴν ἀράχνην ὑφαίνουσαν ἐκ γειτόνων ; εὖ 
μὴ παρυφαίνει καὶ τὴν Πηνελόπην καὶ τοὺς Σῆρας 

ἔτι, ὧν τὰ ὑπέρλεπτα καὶ μόλις ὁρατά. οἰκίας μὲν 
οὐκ εὖ πραττούσης προπύλαια ταῦτα, φήσεις αὐτὴν 
χηρεύειν δεσποτῶν. αὐλὴ δὲ ἔρημος ἔσω παραφαί- 

“0 νέται, καὶ οὐδὲ οἵ κέονες αὐτὴν ἔτι ἐρείδουσιν ὑπὸ 
τοῦ συνιξάνειν καὶ καταρρέειν, ἀλλ᾽ ἔστιν οἰκητὸς 
ἀράχναις μόναις. φιλεῖ γὰρ τὸ ξῷον ἐν ἡσυχίᾳ δια- 
πλέκειν. ὅρα καὶ τὰ μηρύματα᾽ τοῦτο ἀναπτύουσαι 
τὸ νῆμα καϑιᾶσιν ἐς τοὔδαφος, δεικνύει δὲ αὐτὰς 

26 ὁ ζωγράφος κατιούσας δι᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναρριχωμένας 
ἀερσιποτήτους κατὰ τὸν Ἡσίοδον καὶ μελετώσας 

πέτεσϑαι. καὶ οἰκίας δὲ προσυφαίνουσι ταῖς γωνίαις 
τὰς μὲν εὐρείας, τὰς δὲ κοίλας" τούτων αἱ μὲν 
εὐρεῖαι χρησταὶ ϑερίζειν, ἃς δὲ κοίλας ὑφαίνουσιν, 

80 ἀγαϑὸν τοῦτο χειμῶνος. καλὰ μὲν οὖν καὶ ταῦτα 

δυχω...» 



ὌΝ ΎΎν. 

᾿8ὅ4 ϑοῦ δημιουργοῦ καὶ δεινοῦ τὴν ἀλήϑειαν, ὁ δ᾽ ἡμῖν 

νον 

Ὁ ΨΨΨΟΝ εν σον 
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τοῦ ξωγράφου,. τὸ γὰρ οὕτω γλίσχρως ἀράχνην τε 
αὐτὴν διαπονῆσαι καὶ στίξαι κατὰ τὴν φύσιν καὶ τὸ 9) 
ἔριον αὐτῆς ὑπομόχϑηρον γράψαι καὶ ἄγριον. ἀγα- 

οι καὶ τὰ λεπτὰ διύφηνεν. ἰδοὺ γάρ᾽ τετράγωνος μὲν 
αὕτη μήφινϑος περιβέβληται ταῖς γωνίαις; οἷον πεῖ- 

σμα τοῦ ἱστοῦ, περιῆπται δὲ τῇ μηρίνϑω λεπτὸς 

ἱστὸς πολλοὺς ἀποτετορνευμένος τοὺς κύκλους. βρό- 
χοι δὲ ἐχτενεῖς ἀπὸ τοῦ πρώτου κύκλου μέχρι τοῦ 
σμικροτάτου διαπλέχονται διαλείποντες ἀπ᾿ ἀλλήλων 
ὅσον οἵ κύκλοι. αἵ δὲ ἔριϑοι δι᾿ αὐτῶν βαδίζουσι 
τείνουσαι τοὺς κεχαλασμένους τῶν μίτων. ἀλλὰ καὶ 
μισϑὸν ἄρνυνται τοῦ ὑφαίνειν καὶ σιτοῦνται τὰς 
μυέας. ἐπειδὰν τοῖς ἱστοῖς ἐμπλακώσιν. ὅϑεν οὐδὲ 

τὴν ϑήραν αὐτῶν παρῆλϑεν ὁ ξωγράφος. ἡ μὲν γὰρ τὸ 
ἔχεται τοῦ ποδός. ἡ δὲ ἄκρου τοῦ πτεροῦ. ἡ δὲ 
ἐσθίεται τῆς κεφαλῆς, ἀσπαίρουσι ὃὲ πειρώμεναι 
διαφυγεῖν᾽ ὅμως οὐ ταράττουσιν οὐδὲ διαλύουσι 
τὸν στόν. 

»- 0 

ΙΝΤΙΓΌΝΗ: 

κϑ΄. Τοὺς μὲν ἀμφὶ Τυδέα καὶ Καπανέα καὶ εἰ 30 
δή τις ἹΙππομέδων καὶ Παρϑενοπαῖος ἐνταῦϑα. ᾽48η- 
ναῖοι ϑάψουσιν ἀγῶνα ἀράμενοι τὸν ὑπὲρ τῶν σω- 
μάτων. Πολυνείκην δὲ τὸν Οἰδίποδος ᾿Αντιγόνη ἡ 
ἀδελφὴ ϑάπτει νύχτωρ ἐχφοιτήσασα τοῦ τείχους 
καίτοι κεκηρυγμένον ἐπ᾿ αὐτῷ μὴ ϑάπτειν αὐτόν, 35 
μηδὲ ἑνοῦν τῇ γῇ. ἣν ἐδουλοῦτο. τὰ μὲν δὴ ἐν τῷ 
πεδίῳ νεκροὶ ἐπὶ νεκροῖς . καὶ ἵπποι. ὡς ἔπεσον, 
καὶ τὰ ὅπλα, ὡς ἀπερρύη τῶν ἀνδρῶν. λύϑρου τε 
οὑτοσὶ πηλός, ᾧ φ φασι τὴν Ἐνυὼ χαίρειν. ὑπὸ δὲ 48 
τῷ τείχει τὰ μὲν τῶν ἄλλων λοχαγῶν σώματα με- 80 
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99 γάλοι τέ εἰσι καὶ ὑπερβεβληκότες ἀνθρώπων, Κα- 
πανεὺς δὲ γίγαντι εἴκασται, πρὸς γὰρ τῷ μεγέϑει 
βέβληται ὑπὸ τοῦ Διὸς καὶ ἐπιτύφεται. τὸν Πολυ- 
νείκην δὲ ἡ ̓ άἀντιγόνη μέγαν καὶ κατ᾽ ἐκείνους ὄντα 

5 χαὶ ἀνήρηται [τὸν νεκρὸν] καὶ «ϑάψει πρὸς τῷ τοῦ 
ἸΒτεοκλέους σήματι διαλλάττειν ἡγουμένη τοὺς ἀδελ- 

φούς, ὡς λοιπόν ἐστι. τί φήσομεν, ὦ παῖ, τὴν 
σοφίαν τῆς γραφῆς; σελήνη μὲν γὰρ προσβάλλει 8δῦ 

φῶς οὔπω πιστὸν ὀφϑαλμοῖς. μεστὴ δὲ ἐχπλήξεως 
ιο ἡ κόρη ϑρηνεῖν ὥρμηκε περιβάλλουσα τὸν ἀδελφὸν 

ἐρρωμένοις τοῖς πήχεσι. κρατεῖ δὲ ὅμως τοῦ ϑρήνου 
δεδοικυϊά που τὰ τῶν φυλάκων ὦτα, περιαϑρεῖν τε 
βουλομένη πάντα τὰ πέριξ ὕμως ἐς τὸν ἀδελφὸν 
βλέπει τὸ γόνυ ἐς γὴν κάμπτουσα. τὸ δὲ τῆς ῥοιᾶς 

15 ἔρνος αὐτοφυές, ῶ παῖ, λέγεται γὰρ δὴ κηπεῦσαι 
αὐτὸ ᾿Ερινύας ἐπὶ τῷ τάφῳ, κἂν τοῦ καρποῦ σπά- 
σῃς. αἷμα ἐκδίδοται νῦν ἔτι. ϑαῦμα καὶ τὸ πῦρ τὸ 
ἐπὶ τοῖς ἐναγίσμασιν, οὐ γὰρ ξυμβάλλει ἑαυτῷ, 
οὐδὲ ξυγκεράννυσι τὴν φλόγα, τὸ ἐντεῦϑεν δὲ ἄλλην 

0 καὶ ἄλλην τρέπεται καὶ τὸ ἄμικτον δηλοῖ τοῦ τάφου. 

ΕΥ̓ΑΖΝΗ. 

λ΄. Ἧ πυρὰ καὶ τὰ ἐς αὐτὴν ἐσφαγμένα καὶ ὁ 
ἀποκείμενος ἐπὶ τῇ πυρᾷ μείζων ἢ ἀνθρώπου δόξαι 
νεκρὸς ἡ γυνή τε ἡ σφοδρὸν οὕτω πήδημα ἐς τὸ 
πῦρ ἘΔΆτΙν ἐπὶ τοιοῖσδε, ὦ παῖ. γέγραπται" τὸν 

5 Καπανέα οἵ προσήκοντες ϑάπτουσιν ἕν τῷ Ἄργει, 

ἀπέϑανε δὲ ἄρα ἐν Θήβαις ὑπὸ τοῦ Διὸς ἐπιβεβη- 
κῶς ἤδη τοῦ τείχους. ποιητῶν γάρ που ἤκουσας, 

00 ὡς κομπάσας τι ἐς τὸν 4ία κεραυνῷ ἐβλήϑη καὶ 
πρὶν ἐς τὴν γῆν πεσεῖν, ἀπέϑανεν, ὅτε δὴ καὶ οἵ 

80 λοχαγοὶ οἵ λοιποὶ ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ ἔπεσον. νικησάν-- 
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3 ᾿ -" » ’ 

τῶν δ᾽ ᾿Αϑηναίων ταφῆναι σφᾶς πρόκειται ὃ Κα- 
κ ᾿ Ἢ » » -“ ᾿ ε 

πανεὺς τὰ μὲν ἀλλα ἔχων ὥσπερ Τυδεὺς καὶ [ππο- 
7 ᾿ ς ΄ ’ 

μέδων καὶ οἵ ἄλλοι, τουτὶ δὲ ὑπὲρ πάντας λοχαγούς 
Ἁ , Ξ ΟΝ α Ὶ ς κ 3 ν - ΕῚ 2 

τε καὶ βασιλέας᾽ Εὐαδνὴ γὰρ ἡ γυνὴ ἀποϑανεῖν ἐπ 

αὐτῷ ὥρμηκεν οὔτε ξίφος τι ἐπὶ τὴν δέρην ἕλκουσα 
οὔτε βρόχου τινὸς ἑαυτὴν ἀπαρτῶσα, οἷα ἠσπάσαντο 
γυναῖκες ἐπ᾿ ἀνδράσιν, ἀλλ᾽ ἐς αὐτὸ τὸ πῦρ ἵεται 
οὔπω τὸν ἄνδρα ἔχειν ἡγούμενον, εἰ μὴ καὶ αὐτὴν 
ἔχοι. τὸ μὲν δὴ ἐντάφιον τῷ Καπανεῖ τοιοῦτον, ἡ 
γυνὴ δέ, καϑάπερ οἱ ἐς τὰ ἱερὰ στεφάνους τε καὶ τὸ 

Α 3 » ς ᾿ , Α , ΄ 

850 χρυσον ἐξασκοῦντες. ως φαιδρὰ ὥυοιτο καὶ ὲς χαριν 
» » Ὁ’ ΄' Ἁ ΄ " 3 τοῖς θεοῖς, οὕτως ἑαυτὴν στείλασα καὶ οὐδὲ ἐλεει- 

νὸν βλέπουσα πηδᾷ ἐς τὸ πῦρ καλοῦσα, οἶμαι, τὸν 
ἄνδρα, καὶ γὰρ βοώσῃ ἔοικεν, δοκεῖ δ᾽ ἄν μοι καὶ 
τὴν κεφαλὴν ὑποσχεῖν τῷ σκηπτῷ ὑπὲρ τοῦ Καπα- 1 
νέως. οἵ δὲ Ἔρωτες ἑαυτῶν ποιούμενοι ταῦτα τὴν 
πυρὰν ἀπὸ τῶν λαμπαδίων ἅπτουσι καὶ τὸ πῦρ οὔ 
φασι χραίνειν, ἀλλ᾽ ἡδίονί τε καὶ καϑαρωτέρῳ χρή- 
σεσϑαι ϑάψαντες αὐτῷ τοὺς καλῶς χρησαμένους 
τῷ ἐρᾶν. 

σι 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΠΗΣ. 

λα΄. Ἕλλην ἐν βαρβάροις, ἀνὴρ οὐκ ἐν ἀνδρά- 

σιν. [ἀπολωλόσι καὶ τρυφῶσιν) ἀττικῶς ἔχων μάλα 
τοῦ τρίβωνος ἀγορεύει σοφόν, οἶμαί, τι. μεταποιῶν 
αὐτοὺς καὶ μεϑιστὰς τοῦ ϑρύπτεσϑαι. Μῆδοι ταῦτα 
χαὶ Βαβυλὼν μέση καὶ τὸ σημεῖον τὸ βασίλειον ὁ 
χρυσοῦς ἐπὶ τῆς πέλτης ἀετὸς καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ 
τοῦ χρυσοῦ ϑρόνου στικτός. οἷον τας. οὐκ ἀξιοῖ 
ἐπαινεῖσϑαι ὁ ξωγράφος. εἰ τιάραν καλῶς μεμίμηται 
καὶ καλάσιριν ἢ κάνδυν ἢ ϑηρίων τερατώδεις μορ- 
φύς, οἷα ποικίλλουσι βάρβαροι. ἀλλ᾽ ἐπαινείσϑω 30 

ῬμΙοβίσαϊυϑ δα, Καυβοσ. 11. 95 

τ σι 



102 

σι 

1 Θ 

σι 

Θ 
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μὲν ἐπὶ τῷ χρυσῷ γράφων αὐτὸν εὐήτριον καὶ σώ- 
ξοντα. ὃ ἠνάγκασται. καί, νὴ 4, ἐπὶ τῷ τῶν εὐ- 
νούχων εἴδει. καὶ ἡ αὐλὴ χρυσῆ ἔστω, δοκεῖ γὰρ 
μὴ γεγράφϑαι, γέγραπται γὰρ οἵα φκοδομῆσϑαι. 
λιβανωτοῦ τε καὶ σμύρνης αἰσϑανόμεϑα, τὰς γὰρ 
τῶν ἀέρων ἐλευϑερίας οὕτω παραφϑείρουσιν οἵ 

, 3, ᾿ 

βάρβαροι, καὶ δορυφόρος ἄλλος ἄλλῳ διαλεγέσϑω 
᾿" τς ΔῈ 2 ΄ ἢ ΟΝ Α ὩΞ 

περὶ τοῦ Ἕλληνος. ἐκπληττόμενοι αὑτὸν κατα δὴ 851 

τινα σύνεσιν μεγάλων αὐτοῦ ἔργων. Θεμιστοκλέα 
, 5 ΕῚ ΄ . » , ᾽ ΄ 

γάρ. οἶμαι. ἄκουεις, τὸν τοῦ Νεοκλέους ἀϑηνηϑὲν 
Β - Ὡ“ Ν Χ » λ , 
ἐς Βαβυλῶνα ἥκειν μετὰ τὴν Σαλαμῖνα τὴν ϑείαν 

ἀποροῦντα. ὅποι σωϑήσεταί ποτε τῆς Ἑλλάδος. καὶ 
διαλέγεσθαι βασιλεῖ περὶ ὧν στρατηγοῦντος αὐτοῦ 
ὁ Ξέρξης ὥνητο. ἐκπλήττει δὲ αὐτὸν οὐδὲν τῶν Μη- 

Ξ 5 - τῷ 
δικῶν, ἀλλὰ τεϑάρσηκεν οἷον καϑεστὼς ἐπὶ τοῦ 

Ξ ς ι ἕν - 
λέϑου. καὶ ἡ φωνὴ οὐκ ἀπὸ τοῦ ἡμεδαποῦ τρόπου 

, ς -- ᾽ , . - - 

μηδίζων ὁ Θεμιστοκλῆς. ἐξεπόνησε γὰρ ἐκεῖ τοῦτο. 
2 3 " μα εἰ δ᾽ ἀπιστεῖς. ὅρα τοὺς ἀκούοντας, ὡς εὐξύνετον 

ἐπισημαίνουσι τοῖς ὄμμασιν, ὅρα καὶ τὸν Θεμιστο- 
κλέα τὴν μὲν τοῦ προσώπου στάσιν παραπλήσιον 
τοῖς λέγουσι. πεπλανημένον δὲ τὴν τῶν ὀφθαλμῶν 
- ς Ἁ » ε .“ 

ἔννοιαν ὑπὸ τοῦ λέγειν, ὡς μετέμαϑεν. 

ΠΑΛΜΑΙΣΤΡΑ. 

λβ΄. Ὁ μὲν χῶρος [᾿ Δρκαδία καὶ] τὸ κάλλιστον 
᾿ἀρκαδίας καὶ ᾧ μάλιστα ὁ Ζεὺς χαίρει --- Ὄλυμ- 

5 πίαν αὐτὸ ὀνομάξομεν -- ἄϑλον δὲ οὔπω πάλης, 
οὐδὲ τοῦ παλαίειν ἔρως, ἀλλ᾽ ἔσται. Παλαίστρα γὰρ 
ἡ Ἑρμοῦ ἡβήσασα νῦν ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ πάλην εὕρηκε 
καὶ ἡ γῆ χαίρει πῶς τῷ εὑρήματι. ἐπειδὴ σίδηρος 
μὲν πολεμιστήριος ἔνσπονδος ἀποκείσεται τοῖς ἀν- 

80. ϑρώποις. στάδια δὲ ἡδίω στρατοπέδων δόξει καὶ 
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ἀγωνιοῦνται γυμνοί. τὰ μὲν δὴ παλαίσματα παιδία, 
ταυτὶ γὰρ ἀγέρωχα σκιρτᾷ περὶ τὴν Παλαίστραν 
ἄλλο ἐπ᾿ ἄλλῳ ἐς αὐτήν λυγίζοντα, εἴη δ᾽ ἂν γη- 
γενῆ, φησὶ γὰρ ὑπ᾽ ἀνδρείας ἡ κόρη μήτ᾽ ἂν γή- 
μασϑαί τῷ ἑχοῦσα μήτ᾽ ἂν τεκεῖν. διαπέφυκε δὲ ἀπ᾽ 
ἀλλήλων τὰ παλαίσματα. κράτιστον γὰρ τὸ ξυνημ- 

868 μένον τῇ πυγμῇ. τὸ δὲ εἶδος τῆς Παλαίστρας. εἰ 
μὲν ἐφήβῳ εἰκάξοιτο, κόρη ἔσται. εἰ δὲ ἐς κόρην 
λαμβάνοιτο. ἔφηβος δόξει. κόμη τε γὰρ ὅση μηδ᾽ 
ἀναπλέχεσϑαι ὄμμα τε ἀμφοτέρῳ τῷ ἤϑει καὶ ὀφρὺς τὸ 
οἵα καὶ ἐρώντων ὑπερορᾶν καὶ παλαιόντων, φησὶ 
γὰρ πρὸς ἄμφω τὰ ἔϑνη ἐρρῶσϑαι. μαξῶν τε οὐδ᾽ 
ἂν παλαίοντα ϑιγεῖν τινά. τοσοῦτον αὐτῇ περιεῖναι 

τῆς τέχνης. καὶ αὐτοὶ δὲ οἵ μαξοὶ μικρὰ τῆς ὁρμῆς 
παραφαίνουσιν. ὥσπερ ἐν μειρακίῳ ἁπαλῶ. ϑῆλύ τὸ 
τε ἐπαινεῖ οὐδέν. ὅϑεν οὐδὲ λευκώλενος ϑέλει εἶναι. 
οὐδὲ τὰς “Ιρυάδας ἐπαινεῖν ἔοικεν. ὅτι λευκαίνουσιν 
ἑαυτὰς ἐν ταῖς σκιαῖς. ἀλλὰ τὸν Ἥλιον. ἅτε κοίλην 
᾿Αρκαδίαν οἰκοῦσα, αἰτεῖ χρῶμα. ὁ δ᾽ οἷον ἄνϑος 
τι ἐπάγει αὐτῇ καὶ φοινίττει τὴν κόρην μετρίᾳ τῇ 50 
σίδῃ. καϑῆσϑαι δέ, ὦ παῖ, τὴν κόρην πάνσοφόν τι 
τοῦ ζωγράφου. πλεῖσται γὰρ τοῖς καϑημένοις αἱ 
σκιαὶ καὶ τὸ καϑῆσϑαι αὐτῇ ἱκανῶς εὔσχημον, πράτ- 
τει δὲ τοῦτο καὶ ὁ ϑαλλὸς τῆς ἐλαίας ἐν γυμνῷ τῷ 
κόλπῳ. ἀσπάζεται δέ που τὸ φυτὸν τοῦτο ἡ Παλαί- 35 
στρα; ἐπειδὴ πάλῃ τε ἀρήγει καὶ χαίρουσιν αὐτῷ 
πάνυ ἄνϑρωποι. 

σι 

4 42 ΝΗ. 

ΘΝ ες μὲν χρυσὴ πέλεια ἔτ᾽ ἐπὶ τῆς δρυὸς ἐν 
λογίοις ἡ σοφὴ καὶ χφησμοί, οὗς ἐκ Διὸς ἀναφϑέγ- 

869 γεται. κεῖται δ᾽ οὗτος ὁ πέλεκυς. ὃν μεϑῆκεν Ἑλλὸς 80 

955 



θ4 

9588 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ [Ρ. 484. 

ὁ δρυτόμος. ἀφ᾽ οὗ κατὰ Ζωδώνην οἱ Ἑλλοέ, στέμ-- 
᾿] 3 - -" ἤ 7 ΄ ς 

ματα δ᾽ ἀνῆπται τῆς δρυος. ἐπειδή. καϑάπερ ὁ Πυ- 
ϑοῖ τρίπους. χρησμοὺς ἐχφέρει. φοιτᾷ δ᾽ ὁ μὲν ἐρέ- 

5, ς ᾿ - " , ς δ... σϑαι τι αὐτήν. ὃ δὲ ϑῦσαι. καὶ χορὸς οὑτοσὶ ἐκ 
5 Θηβῶν περιεστᾶσι τὴν δρῦν οἰκειούμενοι τὴν σοφίαν 
τοῦ δένδρου. οἶμαι δὲ καὶ τὴν χρυσῆν ὄρνιν ἐκεῖ 
παλευϑῆναι. οἵ δ᾽ ὑποφῆται τοῦ Ζιός, οὗς ἀνιπτό - 
ποδάς τε καὶ χαμαιεύνας ἔγνω Ὅμηρος. αὐτο- 
σχέδιοί τινές εἰσι καὶ οὔπω κατεσκευασμένοι τὸν 

΄ “ 10 βίον, φασὶ δὲ μηδ᾽ ἂν κατασκευάσασϑαι, τὸν γὰρ 
Δία χα ἔφειν σφίσιν. ἐπειδὴ ἀσπάζονται τὸ αὐτόϑεν᾽ 
ἱερεῖς γὰρ οὗτοι καὶ ὁ μὲν τοῦ ἐρέψαι κύριος, ὁ δὲ 
τοῦ κατεύξασϑαι. τὸν δὲ πόπανα χρὴ τάττειν, τὸν 

Ἴ ᾽ » Ν ᾽ ’ 

δὲ [ἐς] οὐλὰς καὶ κανᾶ, ὁ δὲ ϑύει τι, ὁ δ᾽ οὐ παρή- 
ο » Ἁ “-᾿ » 15 σει ἑτέρῳ δεῖραι τὸ ἱερεῖον. ἐνταῦϑα δὲ ἱέρειαι Ζ4ω- 

δωνίδες ἐν στρυφνῷ τε καὶ ἱερῷ τῷ εἴδει. ἐοίκασι 
᾿ ΄ ᾿ δον ἊΣ τ ΔΕ, - Ι ᾿ 

γὰρ ϑυμιαμάτων τε ἀναπνεῖν καὶ σπονδῶν. καὶ τὸ 
χωρίον δὲ αὐτὸ ϑυῶδες, ὦ παῖ. γέγραπται καὶ 
ὀμφῆς μεστὸν χαλκῆ τε Ἠχὼ ἐν αὐτῷ τετίμηται, ἥν, 

5 ε - ῇ Α “-“" - ’ 

0 οἶμαι, ὁρᾷς ἐπιβάλλουσαν τὴν χεῖρα τῷ στόματι, 
3 Ἁ - 3 ; “« , Α 

ἐπειδὴ χαλκεῖον ἀνέκειτο τῷ Ζιὶ κατὰ Ζίωδώνην 
3 - - - 

ἠχοῦν ἐς πολὺ τῆς ἡμέρας καὶ μέχρι λάβοιτό τις 
αὐτοῦ. μὴ σιωπῶν. 

Ὁ “1. 

λδ΄. -Τὸ μὲν ἐπὶ ταῖς Ὥραις εἶναι τὰς τοῦ οὐ-- 860 
85 θ του πύλας Ὁμήρῳ ἀφῶμεν εἰδέναι καὶ ἔχειν, 

εἰκὸς γάρ που αὐτὸν ξυγγενέσϑαι ταῖς Ὥραις. ὅτε 
τὸν αἰϑέρα ἔλαχε, τουτὶ δὲ τὸ σπουδαξόμενον ὑπὸ 
τῆς γραφῆς καὶ ἄλλῳ ξυμβαλεῖν ῥάδιον᾽ αἱ γὰρ δὴ 

Ὧραι αὐτοῖς εἴδεσιν ἐς τὴν γῆν ἀφικόμεναι ξυνάπ- 
80 τουσαι τὰς χεῖρας ἐνιαυτόν, οἶμαι, ἑλίττουσι καὶ ἡ 
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γῆ σοφὴ οὖσα εὐφορεῖ αὐταῖς τὰ ἐνιαυτοῦ πάντα. 
»μὴ πατεῖτε τὴν ὑάκινϑον ἢ τὰ ῥόδα“ οὐκ ἐρῶ πρὸς 
τὰς ἠρινάς. ὑπὸ γὰρ τοῦ πατεῖσϑαι ἡδίω φαίνεται 
καὶ αὐτῶν τι τῶν Ὡρῶν ἀναπνεῖ. «μὴ ἐμβαίνετε 
ἁπαλαῖς ταῖς ἀρούραις“ οὐκ ἐρῶ πρὸς τὰς χειμε- ὅ 4 
ρέους σφῶν, τὸ γὰρ πατεῖσϑαι αὐτὰς ὑπὸ τῶν Ὡρῶν 
ποιήσει ἄσταχυν. αἵ ξανϑαὶ δὲ αὗται βαίνουσιν ἐπὶ 
τῆς τῶν ἀσταχύων κόμης. οὐ μὴν ὡς κλάσαι ἢ καμ- 
ψαι. ἀλλ᾽ εἰσὶν οὕτω τι ἐλαφραί, ὡς μηδὲ ἐπημύειν 

τι τῷ “ληίφ. χαρίεν ὑμῶν, ὦ ἄμπελοι, τὸ λαβέσϑαι 10 

τῶν ὀπωρινῶν ἐθέλειν. ἐρᾶτε γάρ που τῶν Ὡρῶν, 

ὅτι ὑμᾶς ἐργάζονται καλὰς καὶ ἡδυοίνους. ταυτὶ μὲν 
οὖν οἷον γεωργίαι τῆς γφαφῆς, αὐταὶ δ᾽ αἱ Ὧραι 
μάλα ἡδεῖαι καὶ δαιμονίου τέχνης. οἷον μὲν γὰρ 
αὐτῶν τὸ ἄδειν, οἵα δὲ ἡ δίνη τοῦ κύκλου καὶ τὸ 1 
χατόπιν ἡμῖν μηδεμιᾶς φαίνεσϑαι ὑπὸ τοῦ πάσας 
οἷον ἔρχεσθαι, βραχίων δὲ ἄνω καὶ ἐλευϑερία ἀφέ- 
του κόμης καὶ παρειὰ ϑερμὴ ὑπὸ τοῦ δρόμον καὶ οἱ 
ὀφϑαλμοὶ συγχορεύοντες. τάχα τι καὶ μυϑολογῆσαι 
συγχωροῦσιν ὑπὲρ τοῦ ξωγράφου ; δοκεῖ γάρ ἐν 50 

χοφευούσαις ταῖς Ὥραις ἐντυχὼν σεισϑῆναι ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἐς τὴν τέχνην ἴσως αἰνιττομένων τῶν ϑεῶν. 
ὅτι χρὴ σὺν ὥρᾳ γράφειν. 



[Ρ. ὅ. 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΩΤΈΡΟΥ 

ΒΙΚΟΝΕΣ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

Γ Μὴ ἀφαιρώμεϑα τὰς τέχνας τὸ ἀεὶ σώξεσϑαιϑο: 

δυσαντίβλεπτον ἡγούμενοι τὸ πρεσβύτερον, μηδ᾽ 
εἴ τῷ τῶν παλαιοτέρων προείληπταί τι. τοῦτο ζη- 
λοῦν κατὰ δύναμιν φειδώμεϑα σχήματι εὐπρεπεῖ 

5τὸ ῥάϑυμον ὑποκοριξόμενοι, ἀλλ᾽ ἐπιβάλωμεν τῷ 
φ ϑάσαντι, τυχόντες γὰρ σκοποῦ ἀξίως λόγου πρά- 
ξομεν; εἰ δέ πη καὶ σφαλῆναι ξυμβαίη, τὸ γοῦν 
ἐπαινοῦντας φαίνεσθαι ξηλοῦν τὰ εὖ ἔχοντα ἑαυτοῖς 
δώσομεν. τί δή μοι ταυτὶ προανακέκρουσται; ἐσπού- 

τὸ δασταί τις γραφικῆς ἔργων ἔκφρασις τὠμῷ ὁμωνύ- 
μῷ τε καὶ μητφοπάτορι λίαν ἀττικῶς τῆς γλώττης 
ἔχουσα ξὺν ὥρᾳ τὲ πφοηγμένῃ καὶ τόνῳ. ταύτης 
κατ᾽ ἴχνη χωρῆσαι ϑελήσαντες ἀνάγκην ἔσχομεν πρὸ 

τῆς ὅλης ἐπιβολῆς καὶ περὶ ξωγραφίας τινὰ διελθεῖν, 

τὸ ὡς ἂν καὶ ὃ λόγος ἔχῃ τὴν οἰκείαν ὕλην ἐφαρμότ- 
τουσαν τοῖς ὑποκειμένοις. ξωγραφίας ἄριστον καὶ 
οὐκ ἐπὶ σμικροῖς τὸ ἐπιτήδευμα, χρὴ γὰρ τὸν ὀρϑῶς 
προστατεύσοντα τῆς τέχνης φύσιν τε ἀνθϑρωπείαν 
εὖ διεσκέφϑαι καὶ ἱκανὸν εἶναι γνωματεῦσαι ἠθῶν 

90 ξύμβολα καὶ σιωπώντων καὶ τί μὲν ἐν παρειῶν κατα- 
στάσει. τί δὲ ἐν ὀρθαλμῶν κράσει, τί δὲ ἐν ὀφρύων 
ἤϑει κεῖται καὶ ξυνελόντι εἰπεῖν, ὁπόσα ἐς γνώμην 
τείνει. τούτων δὲ ἱκανῶς ἔχων ξυναιρήσει πάντα καϊδθ2 
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" ς - ϑο ἄριστα ὑποκρινεῖται ἡ χεὶρ τὸ οἰκεῖον ἑκάστου δρᾶμα. 
“" " “- ᾿ 

(καὶ) μεμηνότα εἰ τύχοι ἢ ὀργιξόμενον ἢ ἔννουν ἢ 
κε; -" 

χαίροντα ἢ ὁρμητὴν ἢ ἐρῶντα καὶ καϑάπαξ τὸ ἀρ- 
΄ Εις Σ ΄ ς -- ᾿" ἣγχ “οι ν ε -Ν 

μόδιον ἐφ᾽ ἑκάστῳ γράψει. ἡδεῖα δὲ καὶ ἡ ἐν αὐτῷ 
ἀπάτη καὶ οὐδὲν ὄνειδος φέρουσα. τὸ γὰρ τοῖς οὐκ 

3 τ Ὡ - 
οὖσιν ὡς οὖσι προσεστάναι καὶ ἄγεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν. 

6 5 , 2. .3 τ ΄ ς» - 3 
ὡς εἴναι νομίζειν. ἀφ΄ οὐ βλάβος οὐδέν. πῶς οὐ 
ψυχαγωγῆσαι ἱκανὸν καὶ αἰτίας ἐκτός ; δοκοῦσι δὲ 
μον παλαιοί τε καὶ σοφοὶ ἄνδρες πολλὰ ὑπὲρ ξυμ- 
μετρίας τῆς ἐν γραφικῇ γράψαι. οἷον νόμους τιϑέν- 
τες τῆς ἑκάστου τῶν μελῶν ἀναλογίας ὡς οὐκ ἐνὸν 
τῆς κατ᾽ ἔννοιαν κινήσεως ἐπιτυχεῖν ἄριστα μὴ ἔσω 
τοῦ ἐκ φύσεως μέτρου τῆς ἁρμονίας ἡκούσης, τὸ 
γὰρ ἔκφυλον καὶ ἔξω μέτρου οὐκ ἀποδέχεσϑαι φύ- 
σεως ὀρϑῶς ἐχούσης κίνησιν. σκοποῦντι δὲ καὶ ξυγ- 
γένειάν τινα πρὸς ποιητικὴν ἔχειν ἡ τέχνη εὑρίσκε- 
ται καὶ κοινή τις ἀμφοῖν εἶναι φαντασία. ϑεῶν γὰρ 
παρουσίαν οἵ ποιηταὶ ἐς τὴν ἑαυτῶν σκηνὴν ἐσά- 
γονται καὶ πάντα, ὅσα ὄγκου καὶ σεμνότητος καὶ 
ψυχαγωγίας ἔχεται. γραφική τε ὁμοίως. ἃ λέγειν 5 
οἵ ποιηταὶ ἔχουσι, ταῦτ᾽ ἐν τῷ γράμματι σημαίνουσα. 
χαὶ τί χρὴ λέγειν περὶ τῶν ἀριξήλως εἰρημένων 
πολλοῖς ἢ πλείονα λέγοντα δοκεῖν ἐς ἐγκώμια καϑί- 
στασϑαι τοῦ πράγματος; ἀρκεῖ γὰρ καὶ ταῦτα δει- 
κνύναι τὸ σπουδαξόμενον ἡμῖν, ὡς οὐκ ἀποβεβλή- 
σεταί που, ἡ κομιδῇ σμικρά, γράμμασι γὰρ προσ- 
τυχὼν χειρὸς ἀστείας, ἐν οἷς ἀρχαῖαι πράξεις οὐκ 
ἀμούσως ἔχουσαι ἤσαν, οὐκ ἠξίωσα σιωπῇ παρελ- 
ϑεῖν ταῦτα. ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἡμῖν μὴ ἐφ᾽ ἑνὸς τὸ γράμμα 

προίοι. ἔστω τις ὑποκείμενος. πρὸς ὃν χρὴ τὰ καϑ᾽ 
δ - ᾿ς ἈΦ 2 Ἦν ΄ Ὸ- ’ 

808 ἕκαστα διαρϑροῦν, ἵν οὕτω καὶ ὁ λόγος τὸ ἀρμοτ- 

τον ἔχοι. 

-- ὧι 

ΓΘ [--} 

τῷ ωι 
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ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ ΕΝ ΣΚΎΡΩ,!. 

α΄. ἩἯ κομῶσα τῇ σχοίνῳ ἡρωίνη, ὁρᾷς γάρ 
που τὴν ὑπὸ τῷ ὄρει στιφρὰν τὸ εἶδος καὶ ἐσταλμέ- 
νὴν χυανῷῶ.- Σκῦρος, ὦ παῖ, νῆσος. ἣν ὁ ἼΈΤΗν Σ- 

φοχλῆς ἀνεμ ώδεα καλεῖ. ἔστι δ᾽ αὐτῇ καὶ πτόρϑος 

ἐλαίας ἐν ταῖν χεροῖν καὶ ἀμπέλου κλῆμα, ὁ δ᾽ ὑπὸ 
τοῖς πρόποσι τοῦ ὄρους πύργος, παρϑενεύονται ἐν-- 
ταῦϑα αἱ τοῦ “υχομήδους κόραι ξὺν τῇ δοκούσῃ 
παρὰ Θέτιδος ἥκειν. τὸ γάρ τοι Μοιρῶν ἐπὶ τῷ 
παιδὶ δόγμα τοῦ πατρὸς Νηρέως ἡ Θέτις μαϑοῦσα 

" χαὶ ὡς ἐπ᾿ ἄμφω πεπρωμένον αὐτῷ εἴη ἢ ξῆν ἀκλεῶς 
Ἐ ἢ εὐκλεᾶ γενόμενον τάχιστα τελευτᾶν, ἀπόϑετος 
αὐτῇ ὁ παῖς ξὺν ταῖς Πυκομήδους ϑυγατράσιν ἐν 
Σκύρῳ κρύπτεται κόρη μὲν εἶναι δοκῶν ταῖς ἄλλαις, 
μέαν δὲ αὐτῶν τὴν πρεσβυτάτην ξὺν ἀπορρήτῳ 

τὸ γνοὺς ἔρωτι. καὶ προιών γε ἐς τόχου ὥραν ὃ χρόνος 
τὸν Πύρρον ἐκδώσει. ἀλλ᾽ οὐκ ἐνταῦϑα ταῦτα. λει- 
μὼν δὲ πρὸ τοῦ πύργου, ἐπιτήδειος γὰρ ὁ τόπος 
τῆς νήσου κόραις ἀνθέων ἀφϑονίαν δοῦναι καὶ ὁρᾷς 

γε. ὡς ἄλλη ἀλλαχόσε ἀποσκίδνανται τὰ ἄνϑη ἀπο- 
κείρουσαι. κάλλος μὲν οὖν ἀμήχανον ἁπασῶν, ἀλλ᾽ 
αἷ μὲν ἀτεχνῶς ἐς ϑήλειαν ὥραν ἀποκλίνουσι βολαῖς 
τε ὀφθαλμῶν [ἁπαλὰ ἐκβλεπούσαις] καὶ παρειᾶς 
ἄνϑει καὶ τῇ πρὸς ἕκαστα ὁρμῇ εὖ μάλα τὸ ϑῆλυ 
ἐλέγχουσαι. ἡδὶ δὲ ἡ ἀναχαιτίζουσα τὴν κόμην καὶ 
βλοσυρὰ σὺν ἁβρότητι αὐτίκα μάλα διελεγχϑήσεται 
τὴν φύσιν καὶ τὸ ξὺν ἀνάγκῃ ἐπίπλαστον ἐχδῦσα 
τὸν ᾿ά4χιλλέα ἐκδείξει᾽ λόγου γὰρ ἐς τοὺς Ἕλληνας 
ἐμπεσόντος τοῦ τῆς Θέτιδος ἀπορρήτου στέλλεται 
Ζιομήδης ξὺν Ὀδυσσεῖ ἐπὶ τὴν Σκῦρον διελέγξον-- 

ς - 

ιο ϑοτὲς. ὅπῃ ταῦτα ἔχει. ὁρᾷς δὲ ἄμφω τὸν μὲν καὶ 
Υ 

σι 

»" Φ 

τ Φ 

2 οι 
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βεβυϑισμένον τὴν τῶν ὀφθαλμῶν ἀκτῖνα διὰ πα- 
νουργίαν. οἶμαι. καὶ τὸ διαϑρεῖν τι ἀεί. ὁ δὲ τοῦ 
Τυδέως ἔμφρων μέν, ἕτοιμος δὲ τὴν γνώμην καὶ τὸ 

8604 δραστήριον προτείνων. κατόπιν δὲ αὐτῶν καὶ ὁ τῇ 

σάλπιγγι σημαίνων τί δὴ βούλεται. καὶ τί τὸ ἦϑος 

τῆς γραφῆς; σοφὸς ὧν Ὀδυσσεὺς καὶ ἱκανὸς τῶν 
ἀδήλων ϑηρατὴς πρὸς τὸν τῶν ϑηρωμένων ἔλεγχον 
μηχανᾶται τὰ νῦν᾽ ῥέψας γὰρ ἐς τὸν λειμῶνα ταλά- 
ρους τε καὶ ὅσα παισὶ κόραις ἐς παιδιὰν εὐπρεπῆ. 
καὶ πανοπλίαν, αἷ μὲν οὖν Πυκομήδους ἐς τὸ οἰχεῖον 
χωροῦσιν, ὁ δὲ τοῦ Πηλέως ταλάροις μὲν καὶ κερκίσι 
χαίρειν λέγει παραλιπὼν αὐτὰ ταῖς κόραις ἤδη. ἐς 
δὲ τὴν πανοπλίαν ὁρμήσας γυμνοῦταί τε τὸ ἐντεῦ- 
ὅεν --- 

[β΄ Ὁ δὲ Πύρρος οὐκ ἄγροικος ἔτι. οὐδ᾽ 

αὐχμῷ σφριγῶν. οἷα βουκόλων νεανιεύματα. ἀλλ᾽ 

ἤδη στρατιώτης. ἔστη μὲν γὰρ ἀκοντίῳ ἐπερείσας 
ἑαυτὸν καὶ ἀποβλέπων ἐς τὴν ναῦν. ἐσθὴς δὲ αὐτῷ 
φοινικὶς ἐξ ὥμου ἄκρου ἐς τὴν ἀριστερὰν ἀνειλημ- 
μένη χεῖρα καὶ λευκὸς ὑπὲρ γόνυ χιτών. τὸ δὲ ὄμμα 
αὐτῷ γοργὸν μέν. οὐκ ἐν ὁρμῇ δέ. ἀλλ᾽ ἐν ἀναβο- 
λαῖς ἔτι τῷ ἀσχάλλειν τῇ τριβῇ καὶ ἀνατυποῖ τι ἡ 
γνώμη τῶν ἐν Ἰλίῳ μικρὸν ὕστερον. ἡ κόμη νῦν 
μὲν ἡσυχάζοντος ἐπιχρέμαται τῷ μετώπῳ. ὁρμήσαν- 
τος δὲ ἀταχτήσει συναπονεύουσα ταῖς τοῦ ϑυμοῦ 
κινήσεσιν. αἵ δὲ ἀνασκιρτῶσαι ἄνετον αἶγες καὶ τὰ 

οι 

μι οι 

ἀτακτοῦντα βουκόλια καὶ ἡ ἐν μέσοις ἐρριμμένη κο- 

ρύνη σὺν καλαύροπι τοιοῦδε, ὦ παῖ, λόγου ἔχεται" 
ἀχϑόμενος τῇ μητρὶ καὶ τῷ πάππῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ 
ἕδρας. ἐπειδὴ ἐπ᾽ ᾿Δχιλλεῖ τεϑνεῶτι δείσαντες περὶ 
τῷ παιδὶ ἀπώμοτον ἐποιήσαντο τὴν τοῦ Πύρρου 
ἔξοδον. αἰπολίοις τε καὶ βουσὶν ἑαυτὸν ἐφίστησιν 

80 

-“«ὉὉἌ 
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ἀπαυχενίξων τοὺς ἀτιμάξοντας τὴν ἀγέλην ταύρους, 
τι λ .Ὶ ᾿ν Ε] - ΠῚ ,΄,  “ , 

οἱ δὴ πρὸς τῷ ἐν δεξιᾷ ἐνδείκνυνται ορει. λογίου 86ὅ 
δὲ ἐς τοὺς Ἕλληνας ἐμπεσόντος. ὡς οὐκ ἄλλῳ τῷ 

ἁλωτὸς ἔσοιτο ἡ Τροία πλὴν τοῖς Αἰακίδαις, στέλ- 
5 λεται ὁ Φοῖνιξ ἐς τὴν Σκῦρον ἀνάξων τὸν παῖδα, 
καὶ καϑορμισάμενος ἐντυγχάνει οἵ οὐκ εἰδότι οὐκ 

[ν ς . » Ἂ" 

εἰδὼς πλὴν ὅσα τὸ ἁβρόν τε καὶ ἁδρὸν τοῦ εἴδους 
ς ΄ 3.9 γἈ 3 ’ 3. - 3 » 

ὑπεδείκνυ αὐτὸν ᾿Αχιλλέως εἶναι παῖδα. κἀντεῦϑεν 
γνορίσας. ὃς εἴη. ἔκπυστος γίγνεται τῷ τὲ “υκο- 

΄ ᾿ - , "αὖ ᾿ ἢ » ’ 
τὸ μήδει καὶ τῇ 4ηιδαμείᾳ. ταῦϑ' ἡ τέχνη βραχεῖ τουτῷ 
γράμματι ἀναδιδάσκειν ἡμᾶς ἐθέλει, γέγραπται δὲ 
ὡς καὶ ποιηταῖς δὴν παρασχεῖν. 

ΜΑΡΣΎΑΣ. 

6. Καϑήρηται ὁ Φρύξ. βλέπει γοῦν ἀπολωλὸς 

ἤδη διὰ ξύνεσιν ὧν πείσεται, καὶ ὕστατα δὴ αὐλή- 
σαι πεπίστευκεν οὐκ ἐς καιρὸν ἐς τὸν τῆς Δητοῦς 
ϑρασυνάμενος, ἔρριπταί τε αὐτῷ ὁ αὐλὸς ἄτιμος 
μὴ αὐλεῖν ἔτι. ὡς καὶ νῦν ἀπάδων ἐλήλεγκται. καὶ 
παρέστηκε μὲν τῇ πίτυι. ἀφ᾽ ἧς κρεμασϑήσεσϑαι 
οἷδε ταύτην ἑαυτοῦ καταδικασάμενος δίκην ἀσκὸς 
δεδάρϑαι. ὑποβλέπει δὲ ἐς τὸν βάρβαρον τοῦτον 
τὴν ἀκμὴν τῆς μαχαίρας παρακονώμενον ἐς αὐτόν, 
ὁρᾷς γάρ που, ὡς αἵ μὲν χεῖρες ἐς τὴν ἀκόνην 
αὐτῷ καὶ τὸν σίδηρον. ἀναβλέπει δὲ ἐς τὸν Μαρ- 
σύαν γλαυκιῶν τὼ ὀφϑαλμὼ καὶ κόμην τινὰ διανι- 

85 στὰς ἀγρίαν τε καὶ αὐχμῶσαν, τὸ δὲ ἐπὶ τῆς παρειᾶς 
ἔρευϑος φονῶντος. οἶμαι, καὶ ἡ ὀφρὺς δὲ ὑπέρκει- 
ται τοῦ ὄμματος ἐς αὐγὴν ξυνηγμένη καὶ διδοῦσά 
τι τῷ ϑυμῷ ἦϑος, ἀλλὰ καὶ σέσηρεν ἄγριόν τι ὑπὸ 

τῶν μελλόντων αὐτῷ δρᾶσϑαι καὶ οὐκ οἶδ᾽, εἴτε 
80 χαίρων εἴτε καὶ ἀνοιδούσης ἐς τὴν σφαγὴν τῆς γνώ- 

μ᾿ σι 

2 φ 
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μης. ὁ δὲ ᾿ἀπόλλων γέγραπται διαναπαύων ἑαυτὸν 
- ς -" 

ἐπὶ πέτρας τινός, ἡ λύρα δὲ ἐν ἀριστερᾷ κειμένη 
ἔτι πλήττεται ὑπὸ τῆς χειρὸς τῆς λαιᾶς ἐμπιπτούσης 
3 ΄ " ἥ Α γ ΚΕ! ΄ “ Α « 
ἠρεμαίως καὶ οἷον νὴ 44 ἀἁταλλούσης. ὅρα δὲ καὶ 
ο».’ Ἁ ὃ» τε. τ Α ΄ 2 - 
ῥαάϑυμον τὸ τοῦ ϑεοῦυ εἶδος καὶ μειδίαμα ἐπανθοῦν 
τῷ προσώπῳ. ἥ τε χεὶρ ἡ δεξιὰ ἐπίκειται τῷ κόλπῳ. 

800 πράως ξυνέχουσα τὸ πλῆκτρον, καταρραϑυμουμένη 
ὑπὸ τοῦ ἐς τὴν νίκην χαίροντος. αὐτοῦ καὶ ὁ ποτα- 
μὸς τοῦ Μαρσύα τὴν ἐπωνυμίαν ἀμείψων. ὅρα μοι 
καὶ τὴν τῶν Σατύρων ἀγέλην. οἷα ϑρηνοῦντες τὸν 
Μαρσύαν γεγράφαται. ὡς ἐπιφαίνοντες τὸ ἀγέρω- 
χον καὶ ἀνεσχιρτηκὸς ξὺν τῷ ἀνιᾶσϑαι. 

ΚΥΝΗΓΕΤΑ͂Ι. 

γ΄. Τί δ᾽ οὐκ ἂν εἴποις περὶ τούτων, οὗς ἄγει 
μὲν ἀπὸ ϑήρας ἡ γραφή, πηγὴν δ᾽ αὐτοῖς ἀναδί- 
δωσιν ἀκραιφνῆ ποτίμου τε καὶ διαυγοῦς νάματος; 
ὁρᾶς δέ που καὶ τὸ περὶ τὴν πηγὴν ἄλσος φύσεως 
ἔργον. οἶμαι. τῆς σοφῆς᾽ ἱκανὴ γὰρ πάντα. ὅσα 
βούλεται. καὶ δεῖται τέχνης οὐδέν. ἥ γε καὶ τέχναις 
αὐταῖς ἀρχὴ καϑέστηκε. τί γὰρ ἐνδεῖ πρὸς τὴν τῆς 
σκιᾶς παρασκευήν; αἷδὶ μὲν αἵ ἡμερίδες ἄγριαι ἀνερ- 
πύυσασαι ξυμβεβλήκασι τοὺς τῶν κλημάτων κορύμ- 
βους ἄλλον ἄλλῳ συνδέουσαι τῶν δένδρων, σμίλαξ 
δὲ αὕτη καὶ κιττὸς ὁμοῦ τε καὶ καϑ'᾽ ἕν διασχόντες 
πυκνόν τινα τοῦτον καὶ ἡδίω τέχνης ὄροφον ἡμῖν 
παρέχουσιν. ὁ δὲ τῶν ἀηδόνων χορὸς καὶ τὰ τῶν 
ἄλλων ὀρνέων μουσεῖα σαφῶς ἡμῖν τὰ τοῦ μελιχρο- 
τάτου Σοφοκλέους ἐπὶ γλῶτταν ἄγει 

πυκνόπτεροι δ᾽ 

εἴσω κατ᾽ αὐτὸν εὐστομοῦσ᾽ ἀηδόνες, 

εἰπόντος. ἀλλ᾽ ὅγε τῶν ϑηρευτῶν ὅμιλος ἡδεῖς μὲν 80 

σι 
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καὶ στιφροὶ καὶ πνέοντες ἔτι τὸν ἐν τῇ ϑήρα ϑυμόν, 
ἄλλος δὲ ἄλλο τι πράττοντες διαναπαύουσι σφᾶς 
αὐτούς. οἷον. ὦ ϑεοί, καὶ ὡς ἡδὺ τὸ σαφὲς τῆς 
τέχνης, καὶ ὡς ἔστιν ὁρᾶν τὴν ἑκάστου τύχην. στι- 
βὰς μὲν αὐτοσχέδιος αὕτη δικτύων, οἶμαι, ξυγκει-- 
μένη δέχεται τοὺς ἄρχοντας, καλὸν ᾿Νὐεῦιὸ τῆς ϑή- 
ρας; καὶ πέντε μὲν οὗτοι, ὁρᾷς δὲ τὸν μεσαίτατον 
αὐτῶν. ὡς διεγείρας ἑαυτὸν ἔστραπται πρὸς τοὺς 
ὑπερκατακειμένους τὸν ἑαυτοῦ. μοι δοκεῖν, ἄϑλον 
ἀφηγούμενος καὶ τὸ καταβαλεῖν ϑάτερον τῶν ϑηρίων 861 
πρῶτος, ἃ δὴ τῶν δρυῶν ἐξήρτηται δικτύοις ἔλαφος, 
οἶμαι, καὶ σῦς ἐγκείμενα. ἢ γὰρ οὐκ ἐπῆρϑαί ὅοι 
δοκεῖ καὶ χαίρειν τῷ ἔργῳ; οἱ δ᾽ ἀτενὲς μὲν ὁρῶσιν 

ἐς αὐτὸν ἀφηγούμενον, ἅτερος δὲ σφῶν ἐναποκλίνας 
ἑαυτὸν τῇ στιβάδι διαναπαύει που καὶ αὐτὸς τάχα 
ἀναγράφων τι τῆς ϑήρας οἰκεῖον ἔργον. ϑάτερον δὲ 
τοῦ ξυσσιτίου κέρας ὁ μὲν πρὸς τῷ μεσαιτάτῳ κυλι- 
κος ἡμιδεοῦς ἐν ϑατέρᾳ ταῖν χεροῖν οὔσης τὴν δεξιὰν 
ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς περιαγαγὼν τὴν ᾿Δγροτέραν 
ἄδειν μοι. δοκεῖ. ὁ δὲ ἐς τὸν διάκονον ὁρῶν σοβεῖν 
κελεύει τὴν κύλικα. σοφός τε ὃ ξωγράφος καὶ ἀκρι- 

βὴς τὴν χεῖρα ἀνασκοποῦντι γὰρ πάντα παραλέλει- 

πται οὐδὲ τῶν ὀπαόνων οὐδέν᾽ ὅδε μὲν γὰρ τρύφος 
δένδρου κατειληφὼς κάϑηται ἐνεσκευασμένος. ὡς 
εἶχεν ἐν τῷ περὶ τὴν ϑήραν δρόμῳ, κἀκ πήρας 
ἐνημμένης αὐτῷ δειπνῶν. δυεῖν δὲ κυνῶν ὁ μὲν 
ἐκτείνας ἑαυτὸν πρὸ αὐτοῦ ἐσϑίέει. ὃ δὲ τοῖς ὀπι- 
σϑίοις ἐνοκλάσας ἀνέχει τὴν δέρην ἐνδεχόμενος τὰ 
ἐς αὐτὸν ἀπορριπτούμενα. ὁ δὲ πῦρ ἀνάψας καὶ 
ἐνθεὶς τῶν σκευῶν, ὅσα πρὸς τοῦτο χρηστά, τὰ 
πρὸς τὴν δαῖτα ἄφϑονα παρέχει σφίσι μάλα ἐπι- 
σπέρχων αὐτὸς ἑαυτόν. ἀσκός τε οὗτος εἰκῇ ἔροι- 



Ρ. 91 ΕΙΚΟΝΕΣ. 8907 

πται ποτὸν ἀπαντλεῖν τῷ βουλομένῳ δυεῖν τε ϑερα- 
πόντοιν ὁ μὲν δαιτρός. οἶμαι. μοίρας τέμνειν φησὶ 
τῆς ἰσαίας ἐπιμελούμενος ἐν τῷ ἀποτέμνειν. ὁ δ᾽ 
ὑπέχει τὸ ὑποδεξόμενον τὰς μοίρας ἴσας που ἀπαι- 
τῶν εἶναι. τὸ γὰρ ἐν ϑήρα κατά γε τοῦτο διαλλάττον 
ἐς τύχην οὐδέν. 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ Η ΑΧΈΛΘΩΙΟΣ. 

ὃ΄. Ζητεῖς ἴσως. τίς ἡ κοινωνία δράκοντός τε, 
ὃς ἐνταῦϑα πολὺς ἀνέστηκεν ἐγείρας τὸν αὐχένα 
κατὰ νῶτα δαφοινὸς καὶ γένεια καϑιεὶς ὑπ᾽ 
ὀρϑῇ καὶ πριονωτῇ τῇ λοφιᾷ βλέπων τε δεινῶς δε- 

868 δορκὸς καὶ ἵχανὸν ἐς ἔκπληξιν ἀγαγεῖν. ταύρου τε. 
ε , ΄ ͵ 

[{ππου] ὃς ὑπὸ τοσαύτῃ κεραίᾳ γυρώσας τὸν αὐχένα 
χαὶ διασκάπτων τὴν ἐν ποσὶ γὴν ὡς ἐς ἐμβολὴν 
ἵεται καὶ ἀνδρὸς τούτου ἡμίϑηρος, βούπρῳρα μὲν 
γὰρ αὐτῷ πρόσωπα καὶ γενειὰς ἀμφιλαφὴς πηγαί 
τε ναμάτων ἐχπλημμυροῦσαι τοῦ γενείου. τό τε 
συνερρυηκὸς ὡς ἐς ϑέαν πλῆϑος. καὶ ἡ ἐν μέσοις 
κόρη νύμφη τις οἶμαι, τουτὶ γὰρ χρὴ νοεῖν τῷ 
ἀμφ᾽ αὐτὴν κόσμῳ, καὶ γέρων οὗτος ἐν ἀϑύμῳ τῷ 
εἴδει νεανίας τε ἐκδυόμενος λεοντῆς καὶ δόπαλον : 

ἐν ταῖν χεροῖν ἔχων ἡρωίνη τέ τις αὕτη στιφρὰ καὶ 
πρὸς λόγου τῷ μύϑῳ τῆς ᾿ἀρκάδων τροφῆς φηγῷ 
ἐστεμμένη Καλυδών. οἶμαι, ταῦτα. τίς δὲ ὁ τῆς 
γραφῆς λόγος; ᾿άἀχελῷος ὁ ποταμός, ὦ παῖ. Δηια- 
νείρας τῆς Οἰνέως ἐρῶν τὸν γάμον σπεύδει καὶ 
Πειϑὼ μὲν ἄπεστι τῶν δρωμένων. ἄλλος δὲ ἄλλοτε 
δοκῶν ὑπὸ τοῖς ὁρωμένοις εἴδεσιν ἐκπλήξειν ἡγεῖται 
τὸν Οἰνέα. τοῦτον γὰρ εἶναι γίγνωσκε τὸν ἐν τῇ 
γραφῇ. κατηφῆ [δὲ] ἐπὶ τῇ παιδὶ [Δηιανείρᾳ)] ἀϑύ- 
μῶς τὸν μνηστῆρα ὁρώσῃ. γέγραπται γὰρ οὐκ αἰδοῖ 
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τὴν παρειὰν ἐξανϑοῦσα. ἀλλὰ περιδεὴς οἷα πείσεται 
τῷ παρὰ φύσιν τῆς συξυγίας. ἀλλ᾽ ὁ μὲν γενναῖος 
Ἡρακλῆς, ὁδοῦ πάφερ γον φασὶν ἑκουσίως ὑφί- 
σταται τὸν ἄϑλον. καὶ τὰ μὲν ἐν ἀναβολαῖς ταῦτα, 
ἰδοὺ δὲ καὶ ὡς ξυνεστήκασιν ἤδη, καὶ ὅσα μὲν ἐν 869 
ἀρχαῖς τῆς διαμάχης, ϑεοῦ τὲ καὶ ἀτρέπτου ἥρωος 
ὑπονοείσϑω. τὸ δ᾽ αὖ τέλος ὃ μὲν ἐς βούκερων 
ἀναμορφώσας ἑαυτὸν ὁ ποταμὸς ἐπὶ τὸν Ἡρακλέα 
ὥρμηκεν. ὁ δὲ τῇ λαιᾷ τοῦ δεξιοῦ λαβόμενος κέρως 
ϑάτερον τῷ ῥοπάλῳ τῶν κροτάφων ἐκπρεμνίξει, 
κἀντεῦϑεν ὁ μὲν αἵματος ἤδη «μᾶλλον ἢ νάματος 
ἀφέησι κρουνοὺς ἀπαγορεύων, ὁ δὲ Ἡρακλῆς γανύ- 
ἱξνος τῷ ἔργῳ ἐς τὴν “1ηιάνειραν ὁρᾷ καὶ τὸ μὲν 
ῥόπαλον αὐτῷ ἐς γῆν ἔρριπται. προτείνει δὲ αὐτῇ 
τὸ τοῦ ᾿ἀχελῴου κέρας οἷον ἕδνον τοῦ γάμου. 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ ΕΝ ΣΠΑΡΓΑΝΟΙΣ. 

Ε΄. ᾿ἄϑύρεις, Ἡράκλεις, ἀϑύρεις καὶ γελᾷς ἤδη 
τὸν ἄϑλον ἐν σπαργάνοις ὧν καὶ ταῦτα; καὶ τοὺς 
ἐξ Ἥρας δράκοντας ἑκάτερον ἑκατέρᾳ χειρὶ ἀπολα- 
βὼν οὐδὲν ἐπιστρέφῃ τῆς μητρὸς ἔκφρονος παρεστώ- 
σης καὶ πεφιδεοῦς, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἤδη παρεῖνται μη- 
κύναντες ἐς γὴν τοὺς ὁλκοὺς καὶ τὰς κεφαλὰς ἐπι- 
κλίναντες ταῖς τοῦ νηπίου χερσὶν ὑποφαινούσας τι 
καὶ τῶν ὀδόντων" κάρχαροι ὃὲ οὗτοι καὶ ἰώδεις 
λοφιαί τὲ αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ ϑανάτου ἐς ϑάτερα ἐπι- 
κρεμεῖς καὶ τὰ ὄμματα οὐ δεδορκότα ἥ τε φολὶς οὐκ 
ἐξανϑοῦσα χρυσῷ καὶ φοίνικι ἔτι, οὐδὲ πρὸς τὰς 
τῆς κινήσεως τροπὰς ὑπαυγάξουσα, ἀλλ᾽ ὕπωχρος 
καὶ ἐν τῷ δαφοινῷ πελιδνός. τὸ δὲ τῆς ᾿ἡλκμήνης 
εἶδος ἀνασκοποῦντι ἀναφέρειν μὲν [ἀπὸ] τῆς πρώ- 

ϑ0 τῆς ἐκπλήξεως δοκεῖ. ἀπιστεῖ δὲ νῦν οἷς ἤδη ὁρᾷ. 
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ἡ δ᾽ ἔκπληξις αὐτὴν οὐδὲ λεχὼ κεῖσϑαι ξυνεχώρη- 
σεν᾽ ὁρᾷς γάρ που. ὡς ἄβλαυτος καὶ μονοχίτων 
ἀναπηδήσασα τῆς εὐνῆς ξὺν ἀτάκτῳ τῇ κόμῃ τὰς 
χεῖρας ἐκπετάσασα βοᾷ. ϑεράπαιναί τε. ὅσαι παρῆ- 
σαν τιχτούσῃ. ἐκπλαγεῖσαι ἄλλη ἄλλο τι προσδιαλέ- 
γονται τῇ πλησίον. οἵ δὲ ἐν ὅπλοις οὗτοι καὶ ὁ 
γυμνῷ τῷ ξίφει ἕτοιμος οἵ μὲν Θηβαίων ἔκκριτοι 
βοηϑοῦντες ᾿Δἀμφιτρύωνι, ὁ δ᾽ ὑπὸ τὴν πρώτην 
ἀγγελίαν σπασάμενος τὸ ξίφος ἐς ἄμυναν ὁμοῦ ἐπέ- 
στη τοῖς δρωμένοις. καὶ οὐκ οἶδ᾽, εἴτε ἐκπέπληγεν. 

810 εἴτε χαίρει λοιπόν" ἡ μὲν γὰρ χεὶρ ἔτ᾽ ἐν τῷ ἑτοίμῳ, 
ἡ δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἔννοια χαλινὰ τῇ χειρὶ ἐφίστη- 
σιν. οὐδὲ ἔχοντος. ὅ τι καὶ ἀμύναιτο. καὶ χρησμοῦ 
προμηϑείας δεόμενα τὰ παρόντα ὁρῶντος. ταῦτά 
τοι καὶ ὡδὶ πλησίον ὁ Τειρεσίας ϑεσπίζων., οἶμαι, 1τ5 
ὁπόσος ὁ νῦν ἐν σπαργάνοις ἔσται, γέγραπται δὲ 
ἔνϑεος καὶ μαντικὸν ἐπασϑμαίνων. γέγραπται καὶ 
ἡ νὺξ ἐν εἴδει, ἐν ἣ ταῦτα: λαμπαδίῳ καταλάμπουσα 
ἑαυτήν. ὡς μὴ ἀμάρτυρος τοῦ παιδὸς ὁ ἄϑλος 
γένηται. 30 

οι 

ΠῚ 0 

ΟΡ ΦΆΤΙΣ 

ς΄. Ὀρφέα τὸν τῆς Μούσης ϑέλξαι τῇ μουσικῇ 1 
καὶ τὰ μὴ μετέχοντα λόγου λογοποιοί πεν πάντες, 

λέγει δὲ καὶ ὁ ξωγράφος᾽ λέων τε οὖν καὶ σῦς αὐτῷ 351 

πλησίον ἀκροαταὶ τοῦ Ὀρφέως καὶ ἔλαφος καὶ λει 

γωὸς οὐκ ἀποπηδῶντες τῆς ὁρμῆς τοῦ λέοντος καὶ 
ὅσοις ἐν ϑήρᾳ δεινὸς ὁ ϑήρ. ξυναγελάξονται αὐτῷ 
ῥᾳϑυμῳ νῦν ῥάϑυμοι. σὺ δὲ μηδὲ τοὺς ὄρνιϑας 
ἀργῶς ἴδῃς, μὴ τοὺς μουσικοὺς μόνον, οἷς ἐνευστο-- 30 
μεῖν τοῖς ἄλσεσιν ἔϑος. ἀλλ᾽ ὅρα μοι καὶ τὸν κρα- 
γέτην κολοιὸν καὶ τὴν λακέρυξαν αὐτὴν καὶ 
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τὸν τοῦ Διὸς ἀετόν. ὁ μέν, ὁπόσος ἄμφω τὼ πτέρυγε 
ταλαντεύσας ἐξ ἑαυτοῦ ἀτενὲς ἐς τὸν Ὀρφέα βλέπει. 
οὐδ᾽ ἐπιστρεφόμενος τοῦ πτωκὸς πλησίον ὄντος. 
οὗ δὲ ξυγκλείσαντες τὰς γένυς ὅλοι εἰσὶ τοῦ ϑέλ- 

ὅγοντος, λύκοι τε οὗτοι καὶ ἄρνες ἀναμίξ, ἡ τεϑη- 

πότες. νεανιεύεται δέ τι καὶ μεῖξον ὃ ξωγράφος᾽ 

δένδρα γὰρ ἀνασπάσας τῶν ῥιξῶν ἀκροατὰς ἄγει 
ταῦτα τῷ Ὀρφεῖ καὶ περιίστησιν αὐτῷ. πεύκη τὲ 
οὖν καὶ κυπάριττος καὶ κλῆϑρος καὶ αἴγειρος αὕτη 
καὶ ὅσα ἄλλα δένδρα ξυμβαλόντα τοὺς πτόρϑους 

οἷον χεῖρας περὶ τὸν Ὀρφέα ἕστηκε καὶ τὸ ϑέατρον 
[- 

“ 2 ᾽ 

αὐτῷ ξυγκλείουσιν οὐ δεηϑέντα τέχνης. ἵν᾽ οἵ τεϑτι 
ὔρνιϑες ἐπ᾿ αὐτῶν καϑέξοιντο καὶ ἐκεῖνος ὑπὸ σκιᾷ 
μουσουργοίη. ὁ δὲ κάϑηται ἀρτίχνουν μὲν ἐχβάλλων 

5 ἴουλον ἐπιρρέοντα τῇ παρειᾷ, τιάραν δὲ χρυσαυγὴ 
ἐπὶ κεφαλῆς αἰωρῶν τό τε ὄμμα αὐτῷ ξὺν ἁβρότητι 
ἐνεργὸν καὶ ἔνϑεον ἀεὶ τῆς γνώμης ἐς ϑεολογίαν 
τεινούσης. τάχα δέ τι καὶ νῦν ἄδει καὶ (ἦρται) ἡ 
ὀφρὺς οἷον ἀποσημαίνουσα τὸν νοῦν τῶν ἀσμάτων 

ο ἐσθής τε αὐτῷ μετανϑοῦσα πρὸς τὰς τῶν κινήσεων 
τροπάς, καὶ τοῖν ποδοῖν ὁ μὲν λαιὸς ἀπερείδων ἐς 
τὴν γῆν ἀνέχει τὴν κιϑάραν ὑπὲρ μηροῦ κειμένην. 
ὁ δεξιὸς δὲ ἀναβάλλεται τὸν ῥυϑμὸν ἐπικροτῶν 
τοὔδαφος τῷ πεδίλῳ, αἵ χεῖρες δὲ ἡ μὲν δεξιὰ ξυνέ- 
χουσα ἀπρὶξ τὸ πλῆκτρον ἐπιτέταται τοῖς φϑόγγοις 
ἐχκειμένῳ τῷ ἀγκῶνι καὶ καρπῶ ἔσω νεύοντι; ἡ 
λαιὰ δὲ ὀρϑοῖς πλήττει τοῖς δακτύλοις τοὺς μίτους. 

ἀλλ᾽ ἔσται τις ἀλογία, κατὰ σοῦ, ὦ Ὀρφεῦ, καὶ νῦν 
μὲν ϑηρία ϑέλγεις καὶ δένδρα, Θυά Κα: ὁὲ γυναιξὶν 

ο ἐκμελὴς δόξεις καὶ διασπάσονται σῶμα, ὦ καὶ 

ϑηρία φϑεγγομένῳ εὐμενεῖς ἀκοὰς παρέσχεν. 

σι 
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ΜΗΖΔΈΕΙΑ ἘΝ ΚΟΛΜΛΖΙ͂ΟΙΣ. 

ξ΄. Τίς ἡ βλοσυρὸν μὲν ἐπισκύνιον ὑπὲρ ὀφϑαλ- 
μῶν αἴρουσα, τὴν δὲ ὀφρὺν ἐννοίας μεστὴ καὶ 
ἱεροπρεπὴς τὴν κόμην τό τε ὄμμα οὐκ οἷδ᾽ εἴτε ἐρω- 
τικόν ἤδη. εἴτε τι ἔνϑεον ὑποφαίνουσα. αὐτήν τε 
ἄρρητον ἐκδεικνῦσα τοῦ προσώπου τὴν ϑέαν; τουτὶ 
δὴ τὸ τῶν Ἡλιάδων γνώρισμα. Μήδειαν. οἶμαι, 
χρὴ νοεῖν τὴν 4ἰήτου. ἐνορμισάμενος γὰρ τῷ Φάσιδι 
ὁ τοῦ Ἰάσονος στόλος. ὅτε τὸ χρυσοῦν μετήει δέρας. 
καὶ ἐς τὴν τοῦ Α4ἰήτου παρελϑὼν πόλιν ἐρᾷ ἡ κόρη 
τοῦ ξένου λογισμός τε ὕπεισιν αὐτὴν ἀήϑης. καὶ 
ὅ τι μὲν πέπονθεν. οὐκ οἶδεν, ἀταχτεῖ δὲ τὰς ἐννοίας 
καὶ τῇ ψυχῇ ἀλύει. ἔσταλται δὲ οὐκ ἐνεργὸς νῦν, 
οὐδὲ ἐν ξυνουσίᾳ τῶν χρειττόνων. ἀλλ᾽ ὡς καὶ 

πολλοῖς ὁρᾶν. τὸ δὲ τοῦ Ἰάσονος εἶδος ἁβρὸν μέν. 

οὐ μὴν ἔξω τοῦ ἐρρῶσϑαι ὄμμα τε αὐτῷ χαφοπὸν 
μὲν ὑπόκειται τῷ τῆς ὀφρύος ἤϑει φρονούσης τε 
καὶ παντὸς ὑπεραιρούσης τοῦ ἀντιξόου, ἰούλω τε 

815 ἤδη βρύει καϑέρποντι καὶ ἡ κόμη ξανϑὴ ἐπισαλεύει 
τῷ μετώπῳ, τὰ δέ γε τῆς στολῆς λευκὸν χιτῶνα 
ἔξωσται λεοντῆν ἐξηρτημένος χαὶ κρηπῖδα ἐνῆπται, ; 

ἀκοντίῳ τε ἐπερείσας ἑαυτὸν ἕστηκε, τό τε ἦϑος τοῦ 
προσώπου οἷον μήτε ὑπερφρονεῖν.. αἰδεῖται γάρ. 
μήτε ὑποκεῖσϑαι. ϑαρρεῖ γὰρ τὸν ἄϑλον. Ἔρως δὲ 

ἑαυτοῦ ποιεῖται ταῦτα καὶ τῷ τόξῳ ἐπερείσας ἕαυ- 
τὸν ἐναλλὰξ τὼ πόδε ἵστησι τὸ λαμπάδιον ἐς τὴν 
γὴν τρέψας, ἐπειδὴ ἐν ἀναβολαῖς ἔτι τὰ τοῦ ἔρωτος. 

ΑΘΥΡΟΝΤΈῈΣ. 

ἘΠ ΠΟ ἡ , ᾿ τ- 
η. Οἱ ἐν Διὸς αὐλῇ ἀϑύροντες Ἔρως. οἶμαι, 

τ - ΄ ἦς 
καὶ Γανυμήδης. εἴ τι χρὴ τὸν μὲν τῇ τιάρα νοεῖν, 

Ῥμϊοϑέταξιιβ οα, ΚΆΣΞΟΥ. 11. 20 
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τὸν δ᾽ ἀπὸ τοῦ τόξου καὶ τῶν πτερῶν ἐς ἐπίγνωσιν 
ἄγειν. ἀϑύρουσι μὲν οὖν ἀστραγάλοις οὗτοι, γε- 
γράφαται δὲ ὁ μὲν ὑβριστικῶς ἐπιτωϑάξων ὁ Ἔρως 
καὶ πλήρη τῆς νίκης τὸν κόλπον ἀνασείων, ὃ δὲ 
δυεῖν ἀστραγάλοιν ἔτι τὸν μὲν καὶ αὐτὸν ἀπολω- 
λεκώς. τὸν δ᾽ ἐφ᾽ ὁμοίᾳ προπέμπων ἐλπέδι. κατη-- 
φὴς δὲ αὐτῷ ἡ παρειὰ καὶ ἡ τοῦ ὄμματος ἀκτὶς 
καίτοι ἁβροῦ ὄντος βεβυϑισμένον τὸ τῆς ἀνίας ἐπι- 
σημαίνει. ϑεαί τε τρεῖς αὗται ἐφεστῶσαξ σφισιν, 

οἶμαι, οὐδ᾽ ἐφερμηνεύοντος δέονται, ᾿4ϑηνᾶ τε γὰρ 
αὐτόϑεν ἰδόντι δήλη τὴν ὁμόγνιον ποιηταί φασι 
πανοπλίαν ἀμπεχυμένη καὶ γλαυκὸν ὑπὸ τῆς 
κόρυϑος ὁρῶσα ξὺν ἀρρενωπῷ τὲ τῷ ἤϑει τὴν 
παρειὰν ἐπιφοινίττουσα. ἡδὶ δὲ αὖ τὸ φιλομειδὲς 
ὑπὸ τῇ τοῦ κεστοῦ ἴυγγι κἀν τῷ γράμματι σημαίνει, 
Ἥραν δέ γε τὴν τρίτην εἶναι τὸ σεμνὸν καὶ βασι- 8138 
λικὸν τοῦ εἴδους φησί. τί δὴ βούλονται καὶ τίς ἡ 
τῆς ξυνουσίας αὐταῖς ἀνάγκη; ἄγουσα τοὺς πεντή- 
κοντα ἡ ̓ Δργὼ ἐνώρμισται τῷ Φάσιδι Βόσπορόν τὲ 

καὶ Ξυμπληγάδας διεξελϑοῦσα. ὁρᾷς δὲ καὶ τὸν 
ποταμὸν αὐτὸν ἐν βαϑεῖ δόνακι κείμενον, ἐν βλο- 
συρῷ τῷ εἴδει. κόμη τὲ γὰρ ἀμφιλαφὴς αὐτῷ καὶ 
ἀνεστηκυῖα γενειάς τε ὑποφρφίττουσα καὶ γλαυκιῶν- 
τες ὀφθαλμοί, τὸ τὲ ἀϑρόον τοῦ ῥεύματος οὐκ ἀπὸ 

κάλπιδος ἐχχεόμενον., ἧπερ οὖν εἴωϑεν: ἀλλ᾽ ἀπὸ 

παντὸς ἐκπλημμῦρον ἐννοεῖν δέδωσιν ἡμῖν, ὁπόσος 
ἐπιχεῖται τῷ Πόντῳ. τὸν δὲ τῆς ναυτιλέας ἄϑλον 

ἀκούεις. οἶμαι, καὶ ποιητῶν τὸ χρυσοῦν δέρας 
λεγόντων πασιμέλουσάν τε τὴν ᾿Δργὼ καὶ Ὁμή- 
ρου φδαὶ φράζουσιν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν τῆς ᾿Δργοῦς ναυ- 
βάται ἐν ἐπισκέψει τῶν κατειληφότων. αἱ ϑεαὶ δὲ 
2 

ἐς ἵχεσίαν τοῦ Ἔρωτος ἥκουσιν αἰτοῦσαι ξυλλαβεῖν 



τ». 13} ΕΙΚΟΝΕΣ, 405 

σφισιν ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν πλωτήρων τὴν Αἰ ήτου 
Μήδειαν μετελϑόντα. μισϑὸν δέ οἱ τῆς ὑπουργίας 
φ ΄ μ᾿ ΄ ι » 

ἡ μήτηρ σφαῖραν προδείκνυσι Διὸς αὐτὴν ἄϑυρμα 
γεγονέναι λέγουσα. ὁρᾷς καὶ τὴν τέχνην ἐν τῇ γραφῇ ; 
χρυσοῦ μὲν αὕτη, ϑαφὴ δὲ αὐτῇ οἵα νοεῖσϑαι μᾶλ- 

Ἣ -" , , » -“ ᾿ὕ 

λον ἢ ὁρᾶσϑαι, ἕλικάς τε κυανοῦ ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἕλίτ- 
ΕΣ Ξ ΄ ᾿ 3 - 

τουσα καὶ ἀναρριφεῖσα τάχα που τὸ ἀποχωροῦν 
σέλας μαομαρυγαῖς ἀστέρων εἰκάζειν αὐτῇ δώσει. 
ς " ᾿ ᾿ 2 ’, ϑι δον, εἷς “αν ρρ " 

ὁ δὲ τους μὲν ἀστραγάλους οὐδὲ ορᾷ ἔτι. ῥίψας δὲ 
9 - ΄ - - 

αὐτοὺς χαμᾶξε ἐξήρτηται τοῦ τῆς μητρὸς πέπλου 
5» - ᾿ ς ’ 9 - 3 Ἁ ᾿ ᾿ 

ἐπαληϑεῦσαι τὴν ὑπόσχεσιν αὐτῷ. οὐ γὰρ ἐλλείψειν 

τὸν ἄϑλον. 
ΠΕ Ὁ) 

΄ ς " φΆ, , 2 3 ’ , 

ϑ΄. Ὁ μὲν ὑπὲρ τετρώρων δι᾿ ἠπείρου μέσης 
’ ’ 5 -" , ᾿ - 

ἱππεύσειν μέλλων ὑπ᾽ ὀρϑῇ τιάρᾳ καὶ Τυδέᾳ στολῇ, 
814 Πέλοψ. οἶμαι. ϑρασὺς ἡνέοχος καλὸν εἰπεῖν. 

ἴϑυνε γάρ ποτε καὶ διὰ ϑαλάσσης τουτὶ τὸ ἄρμα, 
Ποσειδῶνος. οἶμαι. δόντος ἄκρᾳ τῇ τοῦ τροχοῦ 
ἁψῖδι., ὑπ᾽ ἀδιάντῳ ἄξονι τὰ τῆς γαλήνης διαϑέων 
νῶτα. ὄμμα δ᾽ αὐτῷ γοργὸν καὶ αὐχὴν ἀνεστηκῶς 
τὸ τῆς γνώμης ἕτοιμον ἐλέγχει ἥ τε ὀφρὺς ὑπεραί- 
ρουσα δηλοῖ καταφρονεῖσϑαι τὸν Οἰνόμαον ὑπὸ 
τοῦ μειρακίου. φρονεῖ γὰρ τοῖς ἵπποις. ἐπειδὴ ὑψαύ-- 
χενές τε καὶ πολλοὶ τὸν μυκτῆρα καὶ κοῖλοι τὴν 
ὁπλὴν καὶ τὸ ὄμμα κυάνεοί τε καὶ ἕτοιμοι χαίτην τε 
ἀμφιλαφὴ κυανῶν ἀπαιωροῦντες αὐχένων. ὃς δὴ 
ϑαλασσίων τρόπος. πλησίον δὲ αὐτῶν ᾿Ιπποδάμεια 
τὴν μὲν παρειὰν αἰδοῖ γράφουσα. νύμφης δὲ στο- 
λὴν ἀμπεχομένη βλέπουσώ τε ὀφϑαλμοῖς οἵοις αἵἱρεῖ- 
σϑαι τὸ τοῦ ξένου μᾶλλον. ἐρᾷ τὲ γὰρ καὶ τὸν 
γεννήτορα μυσάττεται τοιούτοις ἀχροϑινίοις φρο- ὁ 

-»" ει ς "» ’ - 

νοῦντα. ἃ δὴ καὶ ὁρᾷς, κεφαλὰς ταῦτας τῶν προ- 
565 

οι 

τὸ φς 

φ: Φ 
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᾿ 3 ᾿ δ ἢ ι - ; 

πυλαίων ἀνημμένην ἕκαστην, καὶ σχῆμα δέδωκεν 
ὃ χρόνος ἴδιον, ὃν ἕκαστος ἀπώλετο σφῶν. τοὺς 
γὰρ δὴ μνηστῆρας τῆς ϑυγατρὸς ἥκοντας κτείνων 
ἀγάλλεται τοῖς γνωρίσμασι τοῦ φόνου. εἴδωλα δὲ 

δ ὑπεριπτάμενα σφῶν ὀλοφύφεται τὸν ἑαυτῶν ἀγῶνα 
τῇ τοῦ γάμου ξυμβάσει ἐφυμνοῦντα, ξυμβῆναι γὰρ 
δὴ ὁ Πέλοψ. ὡς ἐλευϑέρα λοιπὸν ἡ παῖς εἴη τοῦ 

ἀλάστορος. καὶ ὁ Μυρτίλος δὲ ξυνίστωρ τῆς ξυμ- 
» ἢ ξ ͵ ς 

βάσεως αὐτοῖν ἐστιν. ὁ δ᾽ οὐκ ἄποϑεν ὁ Οἰνόμαος. 
- , - κ ς 

10 ἀλλ᾽ ἕτοιμον αὐτῷ τὸ ἅρμα καὶ τὸ δόρυ ὑπερτέτα- 
ται τοῦ δίφρου καταλαβόντι τὸ μειράκιον κτεῖναι, 
Ψ Α -» Α ΄ ΒΩ ῇ Ψ ΕῚ -ὭὋΣ Ἁ 

ὁ δὲ τῷ πατρὶ ϑυῶν Ἅ4ρει σπεύδει ἄγριος ἰδεῖν καὶ 
-" ν ἥν. ΜΝ Α Ἁ ὕ Ρ] ’ .- 

φονῶν τὸ ὄμμα καὶ τὸν Μυρτίλον ἐπισπερχει. ἔρως 

δὲ κατηφὴς τὸν ἄξονα τοῦ ἅρματος ἐντέμνει ἑκάτε- 
τό ρον διδοὺς ἐννοεῖν, ὅτι τε ἐρῶσα ἡ κόρη τοῦ ἐρῶν- 

τος ἐπὶ τὸν πατέρα ξυμβαίνει καὶ τὰ μέλλοντα περὶ 
τὴν Πέλοπος οἰκίαν ἐκ Μοιρῶν γίγνεσϑαι. 

ΠΥΡΡΟΣ. ΜΥΣΟῚ: 

(. Τὰ Εὐρυπύλου καὶ Νεοπτολέμου ὁ ποιητῶν 
ὑμνεῖ χορὸς πατρῴώξειν τε αὐτοὺς ἄμφω καὶ τὴν 

0 χεῖρα εὐδοκίμους κατ᾽ ἰσχὺν εἶναι, φησὶ δὲ καὶ ἡ 
γραφὴ ταῦτα᾽ ἡ τύχη γὰρ τὴν ἐξ ἁπάσης γῆς ἀρε- 
τὴν ἐς αἱαν πόλιν συνενεγκοῦσα οἵ μὲν οὐκ ἀκλεεῖς 
οἴχονται, ἀλλ᾽ οἷοι πρὸς πολλοὺς 
δυστήνων δέ τε παῖδες, εἰπεῖν οἱ ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν, 

5 οὗ δὲ γενναῖοι γενναίων κρατοῦσι. τὰ μὲν δὴ περὶ 
τῶν ἐν τῷ νικᾶν ἕτερα, νυνὶ δὲ περὶ τοὺς ξυνεστῶ- 
τας ἡ ϑέᾳ. πόλις μὲν αὕτη Ἴλιος ὀφρυόεσσα, 
καϑ' Ὅμηρον, περιϑεῖ δὲ αὐτὴν τεῖχος οἷον καὶ 

ϑεοὺς μὴ ἀπαξιῶσαι τῆς ἑαυτῶν χειρός, ναύσταϑ- 

80 μόν τε ἐπὶ ϑάτερα, καὶ στενὸς Ἑλλησπόντου διᾶάρ- 

810 
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3 ᾿ 3 

ρους ᾿Δσίαν Εὐρώπης διείργων. τοὺν μέσῳ δὲ 
πεδίον ποταμῷ διαιρεῖται Ξάνϑῳ., γέγραπται δὲ 
οὐ μορμύρων ἀφρῷ, οὐδ᾽ οἷος ἐπὶ τὸν τοῦ Πηλέως 
᾿ , 3 3 3 Ἁ ᾿ 3 -" Ἃ ΠῚ ’ 

ἐπλήμμυρεν., ἀλλ΄ εὐνὴ μὲν αὐτῷ λωτος καὶ ϑρυον 
- ΄ - “ 

καὶ ἁπαλοῦ δόνακος κόμαι. κατάκειται δὲ μᾶλλον ἢ 
ἀνέστηκε χαὶ τὸν πόδα ἐπέχει ταῖς πηγαῖς ὑπὲρ 
ξυμμετρίας νῦν, διυγραίνων αὐτὸν νάματος. [τὸ 
ῥεῦμα μέτρον] στρατιά τε ἑἕἑκατέρωϑεν Μυσῶν τε 

Δ ᾿ κε - 3 , ρ »" 
ξυν Τρωσὶ καὶ Ελληνῶν ἔχ θατέρου οἱ μὲν κελμη- 

, " » » ρ ᾿ 2 » » Ἁ 3 

κότες ἤδη οἱ Τρῶες. οἱ δὲ ἀκμῆτες οἱ ξὺν Εὐρυ- τὸ 
’ ἘΠ ὦ 5. ΣᾺ ς να 

πύλῳ. ὁρᾷς δὲ αὐτῶν. ὡς οἵ μὲν ἐν τοῖς ὅπλοις κά- 
» 9 ’ Γ 

ϑήνται τάχα που τοῦτο Εὐρυπύλου αἰτήσαντος. καὶ 

χαίρουσι τῇ ἀνακωχῇ, οἱ δὲ ἔκϑυμοί τε καὶ ἐξορμῶντες 
; - ΄ ᾿ ’ 

οἱ Μυσοὶΐἵενται τότε τῶν Ελλήνων ἐν ὁμοίᾳ καταστάσει 
τοῖς Τρωσὶν ὄντων πλὴν Μυρμιδόνων. ἐνεργοὶ γὰρ καὶ τ 
περὶ τὸν Πύρρον ἕτοιμοι. τὼ νεανία δὲ κάλλους μὲν 

κι - 

ἕνεκεν ἐφερμηνεύοι ἂν οὐδέν. ἐπειδὴ ἐν ὅπλοις τανῦν. 1 
, κ Π ς Ἁ Ἁ "ὕ᾿ ς ],͵ 9 

810 μεγάλοι γὲ μὴν καὶ νπέρ τους αλλους ἡλικία τε ἀμ- 
» » ἊΝ δα Ἁ ᾿ 

φοῖν ἴση τάς τὲ τῶν ὀφϑαλμῶν βολὰς ἐνεργοὶ καὶ 
οὐ μέλλοντες. γοργὸν γὰρ τὸ ὄμμα ὑπὸ τῆς κόρυϑος 30 
ἑκάστῳ καὶ συναπονεύοντες ταῖς τῶν λόφων κινή- 

Ἀ, , "} , ᾿ - ’ σεσι καὶ ὁ ϑυμὸς ἐπιπρέπει σφίσι σιγῇ τε μένεα 
»»ὕ ῃ “ ᾿ 5: » 

πνείουσιν ἐοίκασι. καὶ τὰ ὅπλα δὲ ἀμφοῖν πατρῷα, 
3 ὌΡΧΒ Ν 3 ’ 3 ΄ " Α Ξ 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν Εὐρύπυλος ἀσήμοις ἔσταλται καὶ παραλ 

λάττουσι τὴν αὐγὴν ὕπη τε καὶ ὅπως κινοῖτο, ὡς ἡ 351 
΄. - ΄ Ἀ Α ΕῚ ς ,ὕ ΄ 2 

ἰρις. τῷ Πύρρῳ δὲ τὰ ἐξ Ἡφαίστου παρὲστιν ἔπε 

ὅτάς ποτ΄ αὐτῶν Ὀδυσσεὺς καὶ ἀπευξάμενος τὴν 

ἑαυτοῦ νίκην. ϑεωρῶν δέ τις τὰ ὅπλα λεῖπον εὑρήσει 
- ς ’ ’ 9 -» [ἡ 

τῶν Ὁμήρου ἐκτυπωμάτων οὐδέν. ἀλλ᾽ ἀκριβῶς ἡ 
τέχνη δείκνυσι τἀκεῖϑεν πάντα. τὸ μὲν γὰρ γῆς τε 80 

Α ’ Α 3 - - 9." 

καὶ ϑαλάττης καὶ οὐρανοῦ σχῆμα οὐδὲ φραξοντος, 
“ , ΄ ς " ν “ΝΡ ΄ ΄ 

οἶμαι, δεήσει τινός. ἡ μὲν γὰρ αὐτόϑεν ἰδόντι δήλη 

οι 
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τὴν ἑαυτῆς χρόαν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ τὸς ας μὲ 
τὴν δ᾽ αἵ πόλεις καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἰγὴν] γράφουσι καὶ 
μικρόν 7γὲ ὕστερον “πεύσῃ περὶ ἑχάστων, οὐρανὸς 
δὲ ὅδε. ὁρᾷς που τὸν τε τοῦ ἡλίου κύκλον, ὡς ἀκά- 
μας ἐν αὐτῷ καὶ τὸ τῆς πανσελήνου φαιδρόν. ἀλλά 
μοι δοκεῖς περὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστον ἄστφων ποϑεῖν 
ἀκοῦσαι" τὸ γὰρ διαλλάττον αὐτῶν τὴν αἰτίαν σοι 
παρέχει τῆς πεύσεως᾽ αἵδὶ μὲν σοι “Πληιάδες σπόρου 
τὲ καὶ ἀμητοῦ ξύμβολα δυόμεναι ἢ αὖ πάλιν ἐκφα- 

10 νῶς ἐχουσαυς ὡς ἂν καὶ τὰ τῆς ὥρας αὐτὰς ἄγῃ, 
Ὑάδες. δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα. ὁρᾷς καὶ τὸν ᾿Ωρίωνα, τὸν 
δὲ ἐπ᾽ αὐτῷ μὖϑον καὶ τὴν ἐν ἄστροις δίαιταν ἐς 
ἕτερον ἀναβαλώμεϑα, ὦ παῖ, καιρόν, ὡς ἂν μὴ 
ἀπάγοιμέν δε τῶν νῦν ἐν πόϑῳ. οἵ δ᾽ ἐπ’ αὐτῷ 

1 ἀστέρες ἄρκτος ἢ εἰ ἅμαξαν καλεῖν βούλοιο. φασὶ 
δὲ αὐτὴν καὶ μόνην οὐ λούεσϑαι ἐν ἰῷχεανῷ, ἀλλ᾽ 

30 αὐτὴν ν αὑτὴν στρέφεσθαι οἷον φύλαπα τοῦ 
ϑρίωνος. ἰ ἴωμεν δὴ λοιπὸν διὰ γῆς ἀφέμενοι. τῶν 
ἄνω, καὶ τῶν γε ἕν γῇ κάλλιστον ϑεώμεϑα τὰς 

30 πόλεις. ὁρᾷς μὲν δή, ὡς διτταί τινες αὗται" ποτέραν 
οὖν προτέραν ἀφερμηνευϑῆναι ὅοι βούλει; ἢ τὸ τῶν 
λαμπάδων φῶς καὶ τὸ τοῦ ὑμεναίου μέλος καὶ ὁ 
τῶν αὐλῶν ἦχος καὶ ἡ τῆς κιϑάρας κροῦσις καὶ ὁ 8511 
τῶν ὀρχουμένων ῥυϑμὸς ἐς αὑτά σε ἄγει; ὁρᾷς δὲ 

85 χαὶ τὰ γύναια τῶν προϑύρων ὡς διαφαένονται ϑαυ- 
μάξοντα καὶ μόνον οὐκ ἐκβοῶντα ὑπὸ χαρμονῆς. 
γάμοι ταῦτα, ὦ παῖ, καὶ πρώτη ξύνοδος νυμφίων 
καὶ ἄγονται τὰς νύμφας οἵ γαμβροί. τὸ δὲ τῆς 
αἰδοῦς καὶ τοῦ ἱμέρου, ὡς ἐπιπρέπει ἑχάστῳ, παρί- 

80 μι λέγειν. σοφώτερον αὐτὰ τοῦ δημιουργοῦ αἶνι- 
ξαμένου. ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ δικαστήριόν τι καὶ ξυνέδρα 
κοινὴ καὶ γέροντες σεμνοὶ σεμνῶς προχαϑήμε νοι τοῦ 

, 
, 

, 
; 
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ὁμίλου. τὸ δὲ ἐν μέσῳ χρυσίον τάλαντα μὲν δύο 
ταῦτ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ᾽ ἤ. νὴ 44, εἰκάσαι χρή. 
ὡς μισϑὸς τῷ ὀρϑῶς ἐχδικάσοντι, ὡς ἂν μὴ πρὸς 
δῶρά τις (παρὰ) τὴν εὐϑεῖαν φέροι. τίς δ᾽ ἡ δίκη: 
διττοὶ μὲν ἐν μέσῳ τινὲς οὗτοι, δοκεῖν ἐμοί, φονι- 
κὸν ἔγκλημα ὁ μὲν ἐπάγων ϑατέρῳ, τὸν δ᾽ ὁρᾷς, 
ὡς ἔξαρνός ἐστιν. οὐ γὰρ αἰτίαν ἔχειν ὧνπερ αὐτῷ 
προφέρει ὁ κατήγορος, καταϑεὶς δὲ τὰ ὑποφόνια 
χαϑαρὸς ἥκειν. ὁρᾶς καὶ τοὺς ἐπιβοηϑοῦντας ἕκατέ- 
ρῷ διχῆ καὶ νέμοντας τὴν βοήν, ὅτω φίλον" ἀλλ᾽ τυ 
ἢ γε τῶν. κηρύκων παρουσία καϑίστησιν αὐτοὺς 
καὶ ἐς τὸ ἡσυχαῖον ἄγει. ταυτὶ μὲν οὖν σοι μέση 
τις πολέμου καὶ εἰρήνης ἐν οὐ πολεμουμένῃ πόλει 
κατάστασις. ἑτέραν δὲ ὁρᾶς. ὡς τειχήφης : καὶ τό 
γε τεῖχος ὡς οἱ δι᾽ ἡλικίαν ἀπόμαχοι φρουροῦσι 15 
διαλαβόντες. γυναιά τε γάρ ἐστιν οὗ τῶν ἐπάλ- 

ἕξεων καὶ γέροντες οὗτοι καὶ κομιδῇ παιδία. ποῖ 

δὴ τὸ μάχιμον αὐτοῖς; ἐνταῦϑα εὕροις ἂν τού- 
τους, οἱ δὴ ᾿άρει τε καὶ ᾿4ϑηνᾷ ἕπονται. τουτὶ 
γάρ, μοι δοκεῖν. ἡ τέχνη φησὶ τοὺς μὲν χρυσῶ 
τε χαὶ μεγέϑει δηλώσασα ϑεοὺς εἶναι, τοῖς δὲ 
τὸ ὑποδεέστερον δι᾿ αὐτῆς δοῦσα. ἐξίασι δὲ τὴν 
τῶν ἐναντίων οὐ δεξάμενοι πρόκλησιν νέμεσϑαι 
[γὰρ] τὸν ἐν τῇ πόλει πλοῦτον ἢ μὴ νεμομένου ἐν 
τοῖς ὅπλοις εἶναι. λόχον δὴ διατάττουσιν ἐντεῦϑεν. : 

β18 τουτὶ γάρ. μοι δοκεῖν, ἡ πρὸς ταῖς ὄχϑαις αἰνίττεται 
λόχμη. οὗ δὴ καϑωπλισμένους αὐτοὺς ὁρᾶς. ἀλλ᾽ 
οὐκ ἂν ἐγγένοιτ᾽ αὐτοῖς χρήσασϑαι τῷ λόχῳ᾽ ὁ γάρ 
τοι. ἔπηλυς στρατὸς σκοπούς τινας καϑίσας λείαν 

ἐλάσασϑαι περινοεῖ. καὶ δὴ οἵ μὲν ἄγουσι νομεῖς 80 
τὰ θρέμματα ὑπὸ συρίγγων. ἢ οὐ προσβάλλει σε τὸ 
λιτὸν καὶ αὐτοφυὲς τῆς μούσης καὶ ἀτεχνῶς ὄρειον; 

οι 

τῷ ["] 

τὸό Θι 



ἐπ 

10 

μ ι 

τ [-} 

σι 
ῶ 
“ 

ζ Θ 

408 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΦΤΕΡΟΥ͂ [ρ- 14. 

΄- Ἁ Ζ -» » 3 » 

ὕστατα δὲ χρησάμενοι τῇ μουσικῇ δι ἀγνοιῶν τοῦ 
ἐπ᾿ αὐτοῖς δόλου τεϑνᾶσιν. ὡς ὁρᾷς, τῶν πολεμέων 
ἐπελθόντων καὶ ἀπελαύνεταί τιβ λεία πρὸς αὐτῶν. 
φήμη δὴ τῶν πρφαχϑέντων ἐς τοὺς λοχῶντας ἐλϑοῦσα 
ἀνίστανται οὗτοι καὶ ἐφ᾽ ἵππων ἐς τὸν πόλεμον χω- 

ροῦσι καὶ τὰς ὄχϑας ἔστιν ἰδεῖν πλήρεις τῶν μα- 
χομένων καὶ βαλλόντων ἐς αὐτούς. τοὺς δὲ ἐν αὐ- 
τοῖς ἀναστρεφομένους καὶ τὴν πεφοινιγμένην λύϑρῳ 
δαίμονα αὐτήν τε καὶ τὴν ἐσθῆτα τέ ἐροῦμεν; Ἔρις 

Ἀ Ν »" Α ΄ δεν τ Ἁ , 
καὶ Κυδοιμὸς ταῦτα καὶ Κῆρ. ὕὑτφ ἡ τὰ πολέμου 

πάντα. ὁρᾷς γάρ τοι, ὡς οὐ μίαν ὁδὸν χωρεῖ, ἀλλ᾽ 
τι Ἀ » » Α , Ἂ κι 3 ς , 

ὃν μὲν ἄτρωτον ἐς τὰ ξίφη προβάλλει. ὃς δ᾽ υφελ- 
κεται ὑπ᾽ αὐτῆς νεκρός. ὃν δὲ καὶ νεότρωτον ἐπι- 
σπέρχει. οἱ δ᾽ ἄνδρες φοβεροὶ τῆς ὁρμῆς καὶ τοῦ 
βλέμματος ὡς οὐδὲν διαλλάττειν ἐμοὶ ξώντων ἐν ταῖς 
. Ἄ Ε- Ε 3 ᾿ ΄ Ω , . 
ὁρμαῖς δοκοῦσιν. ἀλλ᾽ ἰδοῦ πάλιν εἰρήνης ἔργα 
νειὸς γὰρ αὕτη διαφαίνεται τρέπολος, οἶμαί. τις εἴ 

Ἀ -" - 3 [4 ῇ , 

τι χρὴ τῷ τῶν ἀροτήρων ξυμβαλλεσϑαι πλήϑει --- 

καὶ τά γε ζεύγη τῶν βοῶν ϑαμὰ ἀναστρέφει ἐν 
ταύτῃ κύλικός τινος ἐχδεχομένης τὸν ἀρότην ἐπὶ 
τῷ τῆς αὔλακος τέλει --- μελαίνεσϑαί τε (δοκεῖ) τὸν 
χρυσὸν περισχίξζουσα. ἕξῆς ὁρᾷς τέμενος βασιλέως, 819 
οἶμαι. τινὸς τεχμήρασϑαι, ὃς τὸ γεγηϑὸς ἐλέγχεται 
τῆς ψυχῆς τῇ ἐν ὄψει φαιδρότητι. καὶ τήν γε αἰτίαν 
τῆς χαρᾶς οὐδὲ ξητεῖν χφή; τὸ γάρ τοι λήιον πολλῷ 
τῷ μέτρῳ τὴν σπορὰν ὑπερβαλεῖσϑαι διελέγχουσι 

οἵ τε διὰ σπουδῆς ἀμῶντες καὶ, οὗ ταῖς ἀμάλαις τὰ 
κειρόμενα τῶν δραγμάτων δέοντες. οἷς ἕτεροι προς- 
ἄγουσι καὶ μάλα συντόνως. ἡ δὲ δρῦς οὐκ ἀκαίρως 

" ἐνταῦϑα. οὐδ᾽ ἔξω λόγου" σκιά τε γὰρ ἀμφιλαφὴς 
ὑπ᾽ αὐτῇ ψυχάσαι τοῖς ἐν τῷ ἔργῳ καμοῦσι. καὶ 

» ς - 

βοῦς οὑτοσὶ πίων καϑιερωθϑεὶς ὑπὸ τῶν κηρύκων, 
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τι ς - . Ἁ -" " , , » ᾿ οὖς ὁρᾷς, ὑπὸ τῇ δρυὶ δαὶς προτίϑεται τοῖς περὶ 
τὴν συλλογὴν τοῦ πυροῦ κάμνουσι. τὰ δὲ γύναια τί 
φής :-ἀρ᾽ οὐκ ἐπτοῆσϑαί σοι δοκεῖ καὶ διακελεύε- 

κ᾿ 3 ἰ Χ ’, χω 2 , " 
σϑαι ἀλλήλοις συχνὰ μάττειν τῶν ἀλφίτων δεῖπνον 

εἶναι τοῖς ἐρίϑοις; εἰ δὲ καὶ ὀπώρας δεήσῃ, πάρεστί 
σοι ἀλωὴ χρυσῆ μὲν τῶν ἀμπέλων. μέλαινα δὲ τοῦ 
καρποῦ. τὸ δὲ τῆς καπέτου κυανὸν ἐτεχνήϑη.. οἶμαι, 

- “- ᾿ ΄ παν ἐν 5 ῈΣ , β 
τῷ δημιουργῷ πρὸς δήλωσιν τοῦ ἐν αὐτῇ βάϑους 

- 

ἀρκεῖ γάρ σοι τὸ περὶ ταῖς ἡμερίσιν ἕρκος ἐν τῷ 
καττιτέρῳ νοεῖν. ὁ δ᾽ ἄργυρος ὁ ἐν τῷ ἀμπε- 
λῶνι. κάμακες ταῦτα, τοῦ μὴ χαμαὶ κλιϑῆναι τὰ 
φυτὰ βρίσαντα τῷ καρπῷ. τί δ᾽ ἂν εἴποις περὶ 

τῶν τρυγώντων; οἱ διὰ τῆς στενῆς ταύτης ἐσό- 
δου ἐσφρήσαντες ἑαυτοὺς ταλάροις ἐναποτίϑενται 
τὸν καρπὸν μάλα ἡδεῖς καὶ πρόσφοροι τὴν ἡλικίαν 
τῷ ἔργῳ. παρϑένοι τε γὰρ καὶ ἠέΐϑεοι εὔιον καὶ 
βακχικὸν ἐν ῥυϑμῷ βαίνουσιν ἐνδιδόντος αὐτοῖς 
τὸν ῥυϑμὸν ἑτέρου. ὅν. οἶμαι. ξυνίης ἀπό τε τῆς 
κιϑάρας καὶ τοῦ λεπτὸν προσάδειν δοκεῖν τοῖς φϑόγ- 
γοις. εἰ δὲ καὶ τὴν ἀγέλην ἐννοήσειας τῶν βοῶν, 
αἣ δὴ πρὸς τὴν νομὴν ἵενται ἑπομένων αὐταῖς τῶν 
νομέων. τῆς μὲν χρόας οὐκ ἂν ϑαυμάσειας. εἰ καὶ 
χρυσοῦ καὶ καττιτέρου πᾶσα, τὸ δὲ καὶ μυκωμένων 
ὥσπερ ἀκούειν ἐν τῇ γραφῇ καὶ τὸν ποταμὸν κελά- 

880 δοντα εἶναι δοκεῖν. παρ᾽ ὃν αἱ βόες, πῶς οὐκ 
ἐναργείας πρόσω; τοὺς δὲ λέοντας οὐδ᾽ ἂν ἀφερμη- 
νεῦσαί μοί τις ἐπαξίως δοκεῖ καὶ τὸν ὑπ᾽ αὐτοῖς 

ταῦρον. ὁ μὲν γὰρ μεμυκέναι δοκῶν καὶ σπαίρειν 
σπαράττεται ἤδη πῶς ἐμπεφυκότων τοῖς ἐντοσϑι- 
δίοις τῶν λεόντων. οἵ δὲ κύνες. ἐννέα δ᾽, οἶμαι, 
οὗτοι ἕπονται τῇ ἀγέλῃ καὶ παρὰ τῶν ἰϑυνόντων 
αὐτοὺς νομέων ἐγγὺς μὲν ἵενται τῶν λεόντων ὑλακῇ 

ῶι 

μ᾿ οι 

το οι 

φῦ [- 
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πτοεῖν ἐθέλοντες αὐτούς. προσμιγνύναι δ᾽ οὐ τολ- 
μῶσιν ἐπισπερχόντων αὐτοὺς καὶ ταῦτα τῶν νομέων. 
ὁρᾷς δὲ καὶ διασκιρτῶντα τοῦ ὄρους ϑρέμματα καὶ 

185 τοὺς σταϑμοὺς καὶ τὰς σκηνὰς καὶ τοὺς σηκούς" 
5 οἶκον ποιμνίων νόει ταῦτα. λοιπός, οἶμαι, χορός τις 

οὑτοσὶ προσύμοιος τῷ 4]αιδάλον, φασὶ δ᾽ αὐτὸν 
᾿Δἀριάδνῃ τῇ Μίνω πρὸς αὐτοῦ δοθῆναι. τίς δ᾽ ἡ 
τέχνη; παρϑένοις ηἴϑεοι τὰς χεῖρας ἐπιπλέξαντες 
χορεύουσι. σὺ δ᾽, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἀρκεσϑήσῃ τούτῳ, 

τὸ εὐ μή σοι καὶ τὰ τῆς ἐσθῆτος ἐξακριβώσομαι τῷ 
λόγῳ οὐκοῦν αἷδὶ μὲν ὀϑόναις ἤσϑηνται στεφάνας 
ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς χρυσᾶς φέρουσαι, τοῖς δ᾽ εὐήτριοι 
μὲν καὶ λεπτοὶ περίκεινται χιτῶνες, μαχαίρας δὲ 
τῶν μηρῶν ἐξήρτηνται χρυσᾶς ἀργυρῶν τελαμώνων 

1 ξυνεχόντων αὐτάς. ἀλλ᾽ ἐν κύκλῳ μὲν ἰόντων, τοῦτ᾽ 
ἐκεῖνο. τροχοῦ περιδίνησιν ὁρᾷς, ὡσεὶ κεραμέως 
[ἔργον] τινός. εἴ πη δυσκυλίστως [μὴ] τοῦ περιϑεῖν 
ἔχοι. πειρῶντος. στοιχηδὸν δὲ ἰόντων αὖϑις πολύ τι 
χρῆμα ἐπιρρεῖ, ὅπως ἔχουσι τέρψεως. ἐπιδηλούντων " 

90 χαὶ γάρ τινες ἐν μέσοις οὗτοι κυβιστῶντες καὶ ἄλλοτε 
ἄλλην ὄρχησιν ἐπιδεικνύμενοι ἄγειν μοι. σαφῶς 

10 αὐτοὺς ἐς τὸ ϑαῦμα δοκοῦσιν. ἡ δὲ δὴ (ἐν) κύκλῳ 881 
τῆς ἄντυγος ϑαλάττης εἰχὼν οὐ ϑάλαττα, ὦ παῖ, 
᾿Ωχεανὸν δὲ νοεῖν χρὴ ὅρον εἶναι τεχνηϑέντα τῆς ἐν 

85 τῷ σάκει γῆς. ἱκανῶς ἔχεις τῶν ἐκτυπωμάτων. ἄϑρει 

δὴ καὶ τὰ περὶ τοὺς νεανίας. ξὺν ὁποτέρῳ αὐτῶν 
ἡ νέκη᾽ ἰδοὺ γὰρ καὶ καϑήρηται ὁ Εὐρύπυλος κατὰ 
τῆς μασχάλης ὥσαντος αὐτῷ καιρίαν τοῦ Πύρρου 
καὶ χκρουνηδὸν ἐχχεῖται τὸ αἷμα, κεῖταί τε ἀνοιμωκτὶ 

8. πολὺς κατὰ τῆς γῆς ἐκχχυϑείς, μόνον οὐ φϑάσας 
τὴν πληγὴν τῷ πτώματι διὰ τὸ ἐς καιρὸν τοῦ τραύ- 
ματος. ἔτ᾽ ἐν τῷ τῆς πληγῆς ὁ Πύρρος σχήματι 
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δεόμενος τὴν χεῖρα τῷ λύϑρῳ πολλῷ κατὰ τοῦ 
ξίφους ἐνεχϑέντι. οἵ Μυσοί τε οὐκ ἀνασχετὰ ἡγού- 
μένοι ταῦτα ἐπὶ τὸν νεανίαν χωροῦσιν. ὁ δ᾽ ἐς 
αὐτοὺς βλοσυρὸν ὁρῶν μειδιᾷ καὶ ὑφίσταται τὸ 
στῖφος καὶ τάχα που χρύψει τὸν Εὐρυπύλου νεκρὸν 
σωρηδὸν ἐπ᾽ αὐτῷ τοὺς νεχροὺς νήσας. 

ΑΡΓΩ Ἡ 4ΙΗΤΗΣ. 

ια΄. Ἡ διεχπαίουσα τοῦ ποταμοῦ ναῦς ὑπὸ 
πολλῷ τῷ ῥοϑίῳ τῆς εἰρεσίας κόρη τέ τις αὕτη ἐπὶ 
τῆς πρύμνης ὁπλίτου πλησίον καὶ ὁ ἐμμελὲς προς- 
ἄδων τοῖς τῆς κιϑάρας χρούμασι ξὺν ὀρϑὴ τιάρα 
ὃ τε ὑπὲρ τῆς ἱερᾶς ἐκείνης φηγοῦ δράκων πολλῷ 
σπειράματι κεχυμένος καὶ τὴν κεφαλὴν ἐς τὴν γὴν 
νεύων ὕπνῳ βρίϑουσαν τὸν ποταμὸν μὲν Φᾶσιν 
γίγνωσκε, Μήδειαν δὲ ταύτην, ὁ δ᾽ ἐπὶ τῆς πρύμ- 
νης ὁπλίτης Ἰάσων ἂν εἴη. κιϑάραν δὲ καὶ τιάραν 
ὁρῶντας καὶ τὸν δὴ ἀμφοῖν κοσμούμενον Ὀρφεὺς 
ὕπεισιν ἡμᾶς ὁ τῆς Καλλιόπης. μετὰ γὰρ τὸν ἐπὶ 
τοῖς ταύροις ἀϑλον ϑέλξασα ἐς ὕπνον τὸν δράκοντα 
τοῦτον ἡ Μήδεια σεσύληται μὲν τὸ χρυσόμαλλον 
τοῦ κριοῦ νάκος, φυγῇ δὲ ἵενται λοιπὸν οἱ τῆς 
᾿Δργοῦς πλωτῆρες. ἐπειδὴ ἀνάπυστα τοῖς Κόλχοις 
καὶ τῷ Αἰήτῃ τὰ τῆς κόρης. καὶ τὰ μὲν τῶν τῆς 

885 ᾿4ργοῦς ναυβατῶν τί ἄν σοι λέγοιμι; ὁρᾶς γὰρ βρα- 
χίονας μὲν ἐξωδηκότας αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ ἐς τὴν εἰρε- 
σίαν ξυντόνου. τὰ δὲ πρόσωπα οἷα γένοιτ᾽ ἂν 
ἑαυτοὺς σπερχόντων, τὸ δὲ τοῦ ποταμοῦ κλυδώ- 
νιον ὑπερκαχλάζον τοῦ τῆς νεὼς ἐμβόλου καταφερο- 
μένης σὺν πολλῇ τῇ ῥύμῃ τάχους δεῖγμα. ἡ κόρη 
δὲ ἀμήχανόν τινα νοῦν δείκνυσιν ἐκ τοῦ προσώπου, 
ὄμμα μὲν γὰρ αὐτῇ δεδακρυμένον ἐς γὴν ὁρᾷ, περί- 

οι 

" υ 

"«᾿ ," 

20 

90 

18 



σι 

1 [-- 

μι ῳ 

192. 20 

90 

419 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟῪ ΝΕΩΤΕΡΟΥ [ν. 16. 

φοβος δέ ἐστιν ὑπ᾽ ἐννοίας ὧν δέδρακε, καὶ λογι- 
σμοῦ τῶν μελλόντων πλήρης. αὐτή τε πρὸς ἑαυτὴν 
ἀνακυκλεῖν δοκεῖ μοι τὰς ἐννοίας διορῶσα τῇ ψυχῇ 
ἕχαστα καὶ πεπηγυῖα τὰς τῶν ὀφϑαλμῶν βολὰς ἐς 
τὰ τῆς ψυχῆς ἀπόρρητα. Ἰάσων δὲ αὐτῇ πλησίον 
ξὺν ὅπλοις ἕτοιμος ἐς ἄμυναν. ὁδὶ δὲ τὸ ἐνδόσιμον 

τοῖς ἐρέταις ἄδει. ὕμνους. μοι δοκεῖν, ἀνακρουόμε- 
νος ϑεοῖς τοὺς μὲν χαριστηρίους, ἐφ᾽ οἷς κατωρ- 
ϑώκασι. τοὺς δὲ ἐς ἱκεσίαν τείνοντας. ἐφ᾽ οἷς δὲ- 

δοίκασιν. ὁρᾷς δὲ καὶ τὸν Αἰήτην ἐπὶ τετρώρον 
μέγαν τε καὶ ἱὑπεραίροντα ἀνθρώπους] ὅπλα μὲν 
ἐνδεδυκότα ἀρήια γίγαντος. οἶμαί. τινος, τὸ γὰρ 
ὑπὲρ ἄνϑρωπον τοῦϑ᾽ ἡγεῖσθαι δίδωσι, ϑυμοῦ δὲ 
τὸ πρόσωπον πλήρη καὶ μόνον οὐ πῦρ ἐξιέντα τῶν 

5 ὀφϑαλμῶν λαμπάδιόν τε τῇ δεξιᾷ αἰωροῦντα. ἐμ- 
πρήσειν γὰρ αὐτοῖς πλωτῆρσι τὴν ᾿Δργώ, τὸ δόρυ 
δὲ αὐτῷ ὑπὲρ τὴν ἄντυγα τοῦ δίφρου πρόχειρον 
ἴσταται. τί δὴ ποϑεῖς τῶν γεγραμμένων (ἔτι); ἢ τὸ 
τῶν ἵππων; μυκτῆρες μὲν ἀναπεπταμένοι τούτοις 
καὶ ἀνεστηκὼς αὐχὴν βολαί τὲ ὀφϑαλμῶν. ἕτοιμοι 

ἄλλως τε καὶ ἐνεργοὶ νῦν οὐσαι, δίδωσι γὰρ τουτὶ 
ϑεωρεῖν ἡ γραφή, τὸ δὲ ἄσϑμα ἐξαιματτομένων ἐς 

τὸν δρόμον τῇ μάστιγι ὑπὸ τοῦ ᾿ψύρτου. παραβα- 
τεῖν γὰρ τοῦτόν φασι τῷ Αἰ ήτῃ, ὑπὸ παντὸς ἕλκό- 
μενον τοῦ στέρνου καὶ ἡ τῶν τροχῶν δίνη μόνον 
οὐ προσβαλοῦσα τῷ ἁρματείῳ σύρματι τὰς ἀκοὰς 
τὸ τάχος δίδωσι γιγνώσκειν. ἡ γὰρ διανισταμένη 
κόνις καὶ ἴδρωσις ἐπανϑοῦσα τοῖς ἵπποις ἀμυδρὰν 

τῆς χρόας ποιεῖ τὴν διάσκεψιν. 

ΤΣ ΟΝ ΦΈΕΙΣ 

΄ ᾽ 

ιβ. Ταυτὶ μὲν οὐδ᾽ ἐπιτάττοντος. οἶμαί, τινος 
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ὁ γενναῖος Ἡρακλῆς μοχϑεῖ. οὐδ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, ὡς 
888 Εὐρυσϑεὺς δι᾿ ὄχλου νῦν αὐτῷ, δεσπόζειν δὲ τὴν 

ἀρετὴν ἑαυτοῦ τάξας ἐϑελουσίους ἄϑλους ὑπομένει. 
ἢ τί μαϑὼν φοβερὸν οὕτω κῆτος ὑφίσταται; ὁρᾶς 
γάρ, ὁπόσοι μὲν αὐτῷ οἵ ὀφϑαλμοὶ κυκλοτερεῖς 
ταυρείαν τὴν ὄψιν ἀποτορνεύοντες καὶ δεινῶς | ἐς 
πολὺ] δεδορκότες ἐπισκύνιόν τε ὀφρύων ἀκανϑδες 
καὶ ἄγριον ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἕλκοντες, ὅπως δὲ ὀξεῖα ἡ 
τοῦ στόματος ἐκβολὴ “καρχάρους καὶ τριστοίχους 
ὀδόντας ἐκφαίνουσα, ὧν οὗ μὲν ἀγκιστρώδεις καὶ 
ἀνεστραμμένοι κατέχειν τὰ ληφϑέντα, οἵ δὲ ὀξεῖς 
τὴν αἰχμὴν καὶ ἐς πολὺ ἀνεστῶτες, ὅση δὲ ἡ κεφαλὴ 
σχολιοῦ καὶ ὑγροῦ τοῦ αὐχένος ἐξιοῦσα. μέγεϑος δὲ 
ἄπιστον μὲν εἰπεῖν ἐν μικρῷ. ἡ δὲ ὄψις νικᾷ τοὺς 
ἀπιστοῦντας. ἐκκυρτουμένου γὰρ οὐχ ἅπαξ. ἀλλὰ 
κατὰ πολλὰ μέρη τοῦ κήτους τὰ μὲν ὕφαλα διαφαί- 
νεταὶ τὸ ἀκριβὲς τῆς ὄψεως κλέπτοντα τῷ βάϑει, τὰ 
δὲ ἀνίσχει νησῖδες ἂν τοῖς ἀπειροϑαλάττοις δόξαντα. 
ἀτρεμοῦντι προσετύχομεν τῷ κήτει. κινούμενον δὲ 
νυνὶ σφοδροτάτῃ ῥύμῃ πολὺν ἐγείρει δοϑίου κτύπον 
ἐν γαλήνῃ καὶ ταῦτα, καὶ κλύδων οὗτος ὑπὸ τῆς 
ἐμβολῆς αὐτοῦ διανιστάμενος ὁ μὲν περὶ τοῖς ἐκφαι- 
νομένοις μέρεσι κυμαίνει περικλύξων αὐτὰ καὶ δια- 
λευκαίνων κάτωϑεν. ὁ δὲ τῆς ἠόνος μέρος βέβλη- 
κὲν ἢ τὲ τῶν οὐραίων ἀνάκλασις ἐπὶ πολὺ τὴν 
ϑάλατταν ἐς ὕψος ἀναρριπτούντων ἱστία νεὼς ἂν 
ἀπεικασϑείη ποικίλως προσαυγάξοντα. ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐκπλήττεται ταῦτα ὁ ϑεσπέσιος οὗτος. ἀλλ᾽ ἡ μὲν 
λεοντῆ καὶ τὸ ῥόπαλον ἐν ποσὶν αὐτῷ ἕτοιμα πρὸς 
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τὴν χρείαν. εἰ τούτων δεήσειεν, ἕστηκε δὲ γυμνὸς 
ἐν προβολῇ. τὸν μὲν ἀριστερὸν προτείνας πόδα 

ὄχημα εἶναι τῷ παντὶ σώματι μεϑισταμένῳ πρὸς τὸ 

0 



414 ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ [ῥ". 17. 

τῆς κινήσεως ὀξύρροπον, καὶ τῆς πλευρᾶς δὲ τῆς 
ἀριστερᾶς ἅμα τῇ χειρὶ προεκκειμένης πρὸς τὴν 
ἐπίτασιν τοῦ τόξου τὰ δεξιὰ ὑπέσταλται τῆς δεξιᾶς 
χειρὸς πρὸς τὸν μαστὸν τὴν νευρὰν ἑλκούσης. τὴν 

5. δ᾽ αἰτίαν, ὦ παῖ, μὴ ξητῶμεν τούτων, ἡ γὰρ τῶν 
πετρῶν ἀνημμένη κόρη πρόκειται τῷ κήτει βορά, 
Ἡσιόνην δ᾽ αὐτὴν “αομέδοντος παῖδα νομίζωμεν. 884. 
ποῖ δὲ οὗτος; ἔσω, μου δοκεῖν, τοῦ τῆς πόλεως 

τείχους ἐν περιωπῇ τῶν πραττομένων. ὁρᾷς γὰρ 
11 0 πόλεως κύκλον καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀνθρώπων μεστὰς 

καὶ ὡς ἀνατετάκασιν ἐς οὐρανὸν εὐχόμενοι τὰς χεῖρας 

τάχα που δεδοικότες ὑπ᾽ ἐχπλήξεως περιττῆς, μὴ 
καὶ προσβάλλοι τῷ τείχει τὸ κῆτος. ἐπειδὴ ὡς χερ- 
σεῦσον ὥρμηκε. τὸ δὲ τῆς κόρης κάλλος ὁ καιρὸς 

ιὸ ἐρερμηνεύειν ἐπ᾿ ἀκριβὲς οὐκ ἐᾷ, τὸ γὰρ περὶ τῇ 
ψυχῇ δέος καὶ ὁ ἐπὶ τοῖς ὁρωμένοις ἀγὼν ἀπομα- 
ραίνει μὲν τὸ τῆς ὥρας ἄνϑος. δίδωσι δ᾽ ὅμως τοῖς 
ὁρῶσιν ἐκ τῶν παρόντων τὸ ἐντελὲς στοχάσασϑαι. 

ΣΟΦΟΆΙΛΗΣ. 

8ά ιγ΄. Τί δὴ μέλλεις, ὦ ϑεῖε Σοφόκλεις. τὰ τῆς 
0 Μελπομένης δέχεσϑαι δῶρα; τί δ᾽ ἐς γὴν ὁρᾷς; ὡς 

ἔγωγ᾽ οὐκ οἶδα, εἴτε ἀϑροίζων ἐννοίας ἤδη. εἴθ᾽ 
ὑπὸ τῆς πρὸς τὴν ϑεὸν ἐκπλήξεως. ἀλλὰ ϑάρσει, 
Ὁ; , κ , ᾿ ΄ 3 ΄ ᾿ 3 

ὦ ΄γαϑε, καὶ δέχου τὰ διδόμενα. ἀπόβλητα γὰρ οὐκ 
53 δ γι δ, 5 ΄ 2 ΠΑΝ" “« εἶναι τὰ ϑεῶν δῶρα οἶσϑα που ἐξ ἑνὸς τῶν Καλ- 

5 λιύπης ϑιασωτῶν ἀκούσας. ὁρᾶς γὰρ καὶ τὰς μελίτ-- 

τας, ὡς ὑπερπέτονταί σου καὶ βομβοῦσιν ἡδύ τι καὶ 
ϑεῖον ἐπιλείβουσαι σταγόνας ἀπορρήτους τῆς οἰκείας 
δρόσου᾽ τουτὶ γὰρ καὶ τῆς σῆς ποιήσεως διαφύσεται 
παντὸς μᾶλλον. ἡ πού τις καὶ ἀναφϑέγξεται μικρὸν 



Ρ.11. ΕΙΚΟΧΝΕΣ. ξ 415 

ὕστερον ἐπὶ σοὶ Μουσῶν εὐκόλων ἀνθρήνιον 
λέγων καὶ δεδοικέναι τῷ παρεγγυήσει. μή πη λάϑῃ 
τις ἐκπτᾶσα τοῦ σοῦ στόματος μέλιττα καὶ τὸ κέν-- 
τρον ἀφυλάκτως ἐγχρίσασα. ὁρᾷς δέ που καὶ τὴν 
ϑεὸν αὐτὴν τὸ μὲν ὑψήγορον καὶ ἐπηρμένον τῆς δ 
γνώμης ἀπόϑετον ἔχουσαν ἐς σὲ νῦν καὶ μειδιάματι 
εὐμενεῖ, τὸ δῶρον μετροῦσαν. ᾿Δσκηλπιὸς δέ, οἶμαι: 
οὗτος ἐγγὺς παιᾶνα που παρεγγυῶν γράφειν καὶ 
κλυτομήτης οὐκ ἀπαξιῶν παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι 
βλέμμα τε αὐτοῦ πρὸς σὲ φαιδρότητι μεμιγμένον τὰς 10 88ὅ 
[παρὰ] μικρὸν ὕστερον ἐπιξενώσεις αἰνίττεται. 

ΥΑΚΙΝΘΟΣ. 

» , Ξ ᾿ ΄ 

ιδ΄. Πυϑώμεϑα τοῦ μειρακίου, ὦ παιδίον. τίς 
πο. , ’ ς , - Ὁ κα , 4. 9, 

τε αὐτὸς εἴη καὶ τίς ἡ αἰτία τῆς ᾿Δπόλλωνος αὐτῷ 

παρουσίας. ϑαρσήσει γὰρ ἡμᾶς γοῦν προσβλέψαι. 
ὦ - Ξ - ͵ 

8ὅ οὐχοῦν ὁ μὲν Ὑάκινϑος εἶναί φησιν ὁ Οἰβάλου, τ5 
, -" Ἁ Ἁ Ἁ ᾿ -»" 

μαϑόντας δὲ τοῦτο χρὴ λοιπὸν καὶ τὴν αἰτίαν τῆς 

τοῦ ϑεοῦ παρουσίας γιγνώσκειν" ἐρῶν ὁ τῆς 4η- 
τοῦς τοῦ μειρακίου πάντα δώσειν αὐτῷ φησιν. ὅσα 
ἔχει, τὸ ξυνεῖναί οἷ προσεμένῳ.. τοξείαν τε γὰρ καὶ 

᾿ ΄ -" , " ΄ 

μουσικὴν διδάξειν καὶ μαντικῆς ἐπαίειν καὶ λύρας 30 
μὴ ἀπῳδὸν εἶναι καὶ τοῖς ἀμφὶ παλαίστραν ἐπιστή- 

ς ’ ΄ 

σειν, δώσειν δὲ ὑπὲρ κύκνων αὐτὸν ὀχούμενον περι- 
- ’ [χ ὦ 53 , , Ἀ Ἁ ς 

πολεῖν χωρία, οσα “πολλῶνος φίλα. ταυτὶ μὲν ὁ 

ϑεός, γέγραπται δὲ ἀκειρεκόμης μέν, τὸ εἰωϑός, 
φαιδρὰν δὲ ὀφρὺν ὑπὲρ ὀφθαλμῶν ἐγείρων. ὧν 535 
ἀκτῖνες οἷον ἐκλάμπουσι. καὶ μειδιάματι ἡδεῖ τὸν 
ς ΄ ΄ ’ ᾿ ᾿ ᾿ τεῳ 
γόκινϑον ϑαρσύνων προτείνων τε τὴν δεξιὰν ἐπὶ 

τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ. τὸ μειράκιον δὲ ἐς γῆν μὲν ἀτενὲς 
ὁρᾷ, πολλὴ δὲ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν ἔννοια, γάνυταί 
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τὲ γὰρ ἐφ᾽ οἷς ἀκούει. καὶ τὸ ϑάρσος ἔτι μέλλον 
αἰδοῖ μίγνυσιν. ἕστηκε δὲ τὰ μὲν ἀριστερὰ τοῦ σώ- 
ματος ἁλιπορφύρῳ χλανίδι καλύπτων, ἃ δὴ καὶ 
ὑπέσταλται, ἀκοντίῳ δὲ τὴν δεξιὰν ἐπερείδει ἐκκει- 
μένῳ τῷ γλουτῷ καὶ τῇ πλευρᾷ διορωμένῃ, βραχίων 
τε οὑτοσὶ γυμνὸς δίδωσιν ἡμῖν καὶ τὰ μὴ ὁρώμενα 
ἐλέγχειν. σφυρὸν μὲν αὐτῷ κοῦφον ἐπ᾽ εὐϑείᾳ τῇ 
κνήμῃ καὶ ἐπιγουνὶς αὕτη ἐλαφρὰ ὑπὲρ κνήμης 
μηροί τε ἀπέριττοι καὶ ἰσχίον ἀνέχον τὸ λοιπὸν 
σῶμα πλευρά τε εὔπνουν ἀποτορνεύουσα τὸ στέρνον 
καὶ βραχίων ξὺν ἁπαλότητι σφριγῶν καὶ αὐχὴν 
ἀνεστηκὼς τὸ μέτριον ἡ κόμη τε οὐκ ἄγροικος, οὐδὲ 886 
ἐν αὐχμῷ ἀνεστηκυῖα, ἀλλ᾽ ἐπικρεμαμένη τῷ με- 
τώπῳ.,, ξυναπονεύουσα δὲ ταῖς τοῦ ἰούλου ἀρχαῖς. 
ὁ δ᾽ ἐν ποσὶ δίσκος ἔχων καὶ σκοτεινόν τι περὶ 
ἑαυτὸν Ἔρως τε καϑορῶν φαιδρὸς ἅμα καὶ κατηφής, 
καὶ Ζέφυρος ἐκ περιωπῆς ἄγριον ὑποφαίνων τὸ 
ὔὕμμα αἰνίττεται ὁ ξωγράφος τὴν ἀπώλειαν τοῦ μει- 
ρακίου, δισκεύοντι δὲ τῷ ᾿Απόλλωνι πλάγιος ἐμ- 
πνεύσας ἐμβαλεῖ τῷ Ὑακίνϑῳ τὸν δίσκον. 

ΜΕΜΈΕΜΓΡΟΣ. 

ιε΄. Θαυμάξεις ὁρῶν ἐς τοσοῦτον ἀγῶνα κόρην 
ὁρμῶσαν ἀγρίου τε οὕτω συὸς καὶ τοσούτου ὁρμὴν 
ὑφισταμένην; ὁρᾶς γάρ, ὡς ὕφαιμον μὲν αὐτῷ τὸ 
ὄμμα λοφιά τε φφίττουσα καὶ πολὺς ὁ κατὰ τῶν 
ὀδόντων ἀφρὸς ἐς πολὺ ἀνεστηκότων καὶ τὴν αἰχ- 
μὴν ἀτρίπτων τό τὲ εὖρος, ὡς πρὸς λόγου τῇ βάσει, 
ἣν δὴ καὶ τὰ ἴχνη ταυτὶ δείκνυσι ταύρων ἀποδέοντα 
οὐδέν" οὐδὲ γὰρ τούτων παρέλιπέ τι ὁ ζωγράφος 
ἐντυπώσας αὐτὰ τῇ γραφῇ. τὰ δὲ δρώμενα καὶ 
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ΤΣ Ων ΩΝ ᾿ ᾿ ς ΓΦ ΤῚ , , 
δεινὰ ἤδη ἐμπεπτωπῶς γὰρ ὃ σὺς Αγκαϊίῷ τουτῷ 
κατὰ τὸν μηρὸν κεῖται ὁ νεανίας ἀϑρύον ἐκρέων τὸ 

87 αἷμα καὶ ἐς πολὺ ἀνερρωγὼς τοῦ μηροῦ. ὅϑεν ἐν 

χερσὶν ἤδη τοῦ ἄϑλου ὄντος ἡ μὲν ᾿Δταλάντη. ταύ- 

την γὰρ εἶναι τὴν κόρην νοεῖν χρή. πρόχειρον ἐπι- 
ϑεῖσα τῇ νευρᾷ τὸ βέλος ἀφήσειν μέλλει. ἔσταλται 
δὲ ἐσϑῆτι μὲν ὑπὲρ γόνυ, χρηπῖδα δὲ τοῖν ποδοῖν 

ἐνῆπται καὶ αἵ χεῖρες ἐς ὦμον γυμναὶ διὰ τὸ ἐνερ- 
γοὺς εἶναι τῆς ἐσθῆτος ἐκεῖ ἐς περόνας ξυνεχομέ- 

νης, τὸ δὲ κάλλος ἀρρενωπὸν ἐκ φύσεως ὃν ἀνέ- 
στησιν ὁ καιρὸς ἐπὶ μᾶλλον οὐκ ἐφίμερον βλεπούσης. 
ἀλλὰ τὰς τῶν ὀφθαλμῶν βολὰς ἐς τὴν τῶν δρωμέ- 
νῶν ἔννοιαν τεινούσης. οἵ νεανίαι δὲ οὗτοι Μελέα- 
γρος καὶ Πηλεύς, τούτους γὰρ δὴ τοὺς καϑελόντας 
τὸν σῦν φησὶν (εἶναι) ἡ γραφή. ὁ μὲν ἐπερείσας ἐν 
προβολῇ τῷ λαιῷ ποδὶ ἑαυτὸν ὁ Μελέαγρος καὶ τὴν 
βάσιν τηρήσας ἀσφαλῶς ἐκδέχεται τὴν ὁρμὴν τοῦ 
συὸς λόγχην ὑποστήσας. φέρε δὴ καὶ τὰ περὶ αὐτὸν 
εἴπωμεν" στιφρὸς μὲν ὁ νεανίας καὶ πάντῃ σφριγῶν. 

-» δ᾽ ᾽ - 3 “ Ἶ 3 9 Ἁ ’ “ 

κνήμαι αὐτῷ ευπαγεις καὺνυ ορῦαν φξερειν τὲ ἕν 3 

[τε] τοῖς δρόμοις ἱκαναὶ καὶ ὑφισταμένῳ τὸν ἐκ 
χειρὸς ἀγῶνα φύλακες ἀγαϑαὶ μηρός τε ξὺν ἐπι- 
γουνίδι ὁμολογῶν τοῖς κάτω καὶ ἰσχίον οἷον διδόναι 

ϑαρσεῖν ὡς οὐκ ἀνατραπησομένου ὑπὸ τῆς τοῦ συὸς 
ἐμβολῆς τοῦ νεανίου πλευρά τε βαϑεῖα καὶ γαστὴρ 
ἀπέριττος καὶ στέρνα τὸ μέτριον προεκκείμενα καὶ 
βφαχίων διηρϑρωμένος, καὶ ὦμοι πρὸς αὐχένα ἐρρω- 
μένον ξυνάπτοντες καὶ βάσιν αὐτῷ διδόντες κόμη 
τε ἡλιῶσα καὶ ἀνεστηκυῖα νῦν ὑπὸ τοῦ τῆς ὁρμῆς 
ἐνεργοῦ καὶ χαροπὸν ἱχανῶς δεδορκὸς τὸ ὄμμα ἥ 
τε ὀφρὺς οὐκ ἀνειμένη, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ϑυμῷ πᾶσα καὶ 
ἡ τοῦ προσώπου κατάστασις οὐδὲ ξυγχωροῦσα περὶ 

ῬΗϊοβίχαϊαβ οᾶ. ΚΑΥ5ΕΥ. 11. 21 
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κάλλους τι λέγειν διὰ τὸ ἐπιτετάσϑαι, ἐσθὴς δὲ 
λευκὴ ὑπὲρ γόνυ καὶ κρηπὶς ὑπὲρ σφυρὸν ἔρεισμα 
ἀσφαλὲς τῇ βάσει. χλαμύδα τε κοχκοβαφῆ ὑπὲρ 888 
αὐχένος κολπώσας τὸ ϑηρίον ὑφίσταται. ταυτὶ μέν 
ὅοι τὰ τοῦ Οἰνέως. Πηλεὺς δὲ οὗτος προβέβληται 
φοινικοῦν φᾶρος; μάχαιρα δὲ αὐτῷ ἡ παφ᾽ Ἡφαί- 
στου ἐν χερσὶν ἐκδεξομένῳ τὴν τοῦ συὸς ὁρμήν. 
τὸ δὲ ὄμμα ἄτρεπτος καὶ ὀξὺ ὁρῶν καὶ οἷος 
μηδὲ ὑπερόριον ὧἂϑλον τὸν ἐς Κόλχους σὺν ᾿Ιάσονι 

δεῖσαι. 

ΝΟΣ ΣΟΣ, ΟΥΣΣ 

ις΄. Μὴ δέδιϑι. ὦ παῖ. τὸν Εὔηνον ποταμὸν 
Ὡς ᾿ ς , 

πολλῷ κυμαίνοντα καὶ ὑπὲρ τὰς ὄχϑας αἰρόμενον, 
, ᾿ , 3 ᾿ ἊΝ Ἂ ΡῚ 5 - ,ὔ 

γέγραπται γάρ. ἀλλὰ μᾶλλον τὰ ἐν αὐτῷ διασκεψῶ- 

μεϑα. ὅπη τε καὶ ὕπως ἔχει τὰ τῆς τέχνης ἡ γὰρ 
᾽ ᾽ , ν ς ᾿ ς Ν ς ἣν 

οὐκ ἐπιστρέφει σὲ πρὸς ἕἑαυτον ὁ ϑεῖος Ἡρακλῆς 

οὕτως ἐμβεβηκὼς μέσῳ τῷ ποταμῷ καὶ πῦρ ἐκλάμ- 
πῶν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν τὸν σκοπὸν μετρούντων 

Γ , 2 -“ - , Ἵ Α 

τόξον τε ἔχων ἐν τῇ λαιᾷ προβεβλημένῃ. ἔτι καὶ 

τὴν δεξιὰν ἐν τῷ τῆς ἀφέσεως τοῦ βέλους ἔχων 
σχήματι: ἐς μαξὸν γὰρ αὕτη. τί δ᾽ ἂν εἴποις περὶ 
τῆς νευρᾶς : ἄρ᾽ [οὖν] οὐκ αἰσϑάνεσϑαι δοκεῖς ἐπη- 
χούσης τῇ τοῦ οἰστοῦ ἀφέσει; ποῦ δὲ οὗτος; ὁρᾷς 
τὸν ὕστατον ἀνασκιρτῶντα κένταυρον; Νέσσος δὲ, 
οἶμαι, οὗτος διαφυγὼν ἐκ τῆς Φολόης τὴν Ἡρακλείαν 
μόνος χεῖρα, ὅτ᾽ ἐπιχειροῦντες ἀδίκως αὐτῷ διέφυ-- 
γεν οὐδεὶς πλὴν οὗτος. οἴχεται δὲ καὶ οὗτος ἄδικος 
ἐς αὐτὸν φανείς" πορϑμεύοντος γὰρ τοὺς δεομένους 
τούτου ἐπιστὰς ὁ Ἡρακλῆς ξὺν τῇ γυναικὶ Ζηιανείρᾳ 

Ὶ » ᾿ ἰχ 2 . , ς Ν 

καὶ τῷ παιδὶ Υλλῳ, ἐπειδὴ ἄπορος ὃ ποταμὸς 

ἐφαίνετο, τὴν γυναῖκα πορϑμεῦσαι παρεγγυᾷ, αὐτὸς 
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δὲ ἐπὶ τοῦ δίφρου ξὺν τῷ παιδὶ ἐχώρει διὰ τοῦ 
-»" - ε - »͵ 

“ποταμοῦ, κχκἀνταῦϑα ὁ μὲν κακῶς ἰδὼν τὴν γυναῖκα 
ἀτόποις ἐπετόλμα τῆς ὄχϑης ἐπιβάς. ὁ δὲ βοῆς 
ἀκούσας ὁ Ἡρακλῆς τοξεύει κατὰ τοῦ Νέσσου. γε- 
γράφαται δὲ ἡ μὲν “ηιάνειρα ἐν τῷ τοῦ κινδύνου 
σχήματι καὶ περιδεὴς ἐς τὸν Ἡρακλέα τὰς χεῖρας 
τείνουσα, ὁ δὲ Νέσσος ἄρτι τὸν οἰστὸν δεξάμενος 
καὶ περὶ ἑαυτῷ σφαδάξων οὔπω. δοκεῖν. τὸ ἑαυτοῦ 

889 λύϑρον ἀπόϑετον ἐς Ἡρακλέα τῇ “Δηιανείρᾳ δεδωκώς. 

τὸ δὲ παιδίον ὁ Ὕλλος ἐφέστηκε μὲν τῷ πρώτῳ 
δίφρῳ κατὰ τῆς ἄντυγος δεϑέντων. ὥστε ἀτρεμεῖν, 

Ξ Ἂν ς , - Ἁ - 

τῶν ἵππων. κροτεῖ δὲ ὑφ᾽ ἡδονῆς τὰς χεῖρας γέλωτι 
δοὺς ἃ μήπω ἔρρωται. 

ΦΙΛΠΟΚΤΗΤΊΗΣ. 

ιξ. Ὁ μὲν ἐπὶ τῷ στρατηγεῖν ἔτι καὶ τοὺς ἐκ 
Μελιβοίας ἐπὶ Τροίαν ἀνάγων τιμωροὺς Μενελάῳ 
κατὰ τοῦ Φρυγὸς Φιλοκτήτης ὁ τοῦ Ποίαντος γεν- 
ναῖός που κἀναφέρων ἐς τὴν ὑφ᾽ Ἡρακλεῖ τροφήν, 
ϑεράπων (γὰρ) δὴ γενέσϑαι τῷ Ἡρακλεῖ ὁ Φιλοχτή- 
τῆς ἐκ νηπίου, ὅτε καὶ φορεὺς εἶναί οἷ τῶν τόξων. 
ἃ δὴ καὶ ὕστερον μισϑὸν λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ τῆς ἐς 
τὴν πυρὰν ὑπουργίας -- ὁ δὲ νῦν ἐνταῦϑα ξυμ- 
πεπτωχότι διὰ τὴν νόσον τῷ προσώπῳ ξυννεφῆ 
ὀφρὺν ἐπὶ τὼ ὀφϑαλμὼ ἐφέλκων κάτω που καὶ ἐν 
βάϑει ὄντας καὶ ἀμενηνὸν ὁρῶντας, κόμην τε χαὶ 
αὐχμοῦ πλήρη δεικνὺς καὶ τὴν γενειάδα ὑπανεστη- 
κὼς καὶ φρίττων καὶ ῥάκια αὐτός τε ἀμπισχόμενος 
καὶ τὸν ταρσὸν καλύπτων τοιόνδε. ὦ παῖ, δίδωσι 

τ. 

λόγον᾽ ἀναπλέοντες ἐς Τροίαν οὗ ᾽Αχαιοὶ καὶ προ- 
’, Ξ ΄ 2 ΄ ᾿ - τ ὦ τ 

σχόντες ταῖς νήσοις ἐμαστεύοντο τὸν τῆς Χρυσης 

21 Ὁ 

15 19 

25 

90 
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βωμόν, ὃν ᾿Ιάσων ποτὲ ἵδρύσατο. ὅτε ἐς Κόλχους 
ἔπλει, Φιλοκτήτης τε ἐκ τῆς (τῶν) ξὺν Ἡρακλεῖ 

΄ . ᾿ δ - ᾿ 
μνήμης τὸν βωμὸν τοῖς ξητοῦσι δεικνὺς ἐγχρέψαντος 

αὐτῷ τοῦ ὕδρου τὸν ἰὸν ἐς ϑάτερον τοῖν ποδοῖν οἵ 
μὲν ἐπὶ Τροίαν οἱ ᾽Αχαιοὶ στέλλονται, ὁ δὲ ἐν 
Δήμνῳ ταύτῃ κεῖται, διαβόρῳ φησὶ Σοφοκλῆς 

[4 - ᾿ , 

κατασταξων ἰῷ τὸν πόδα... .. 

ὌΝ 



890 

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ ἘΚΦΡΑΣΕΙ͂Σ. 

ΕΙΣ ΣΑΤΥΡΟΝ. 

α΄. ἄντρον ἦν περὶ Θήβας τὰς Αἰγυπτίας προς- 14 
εἰκασμένον σύριγγι εἰς ἕλικας αὐτοφυῶς ἐν κύκλῳ “ 

περὶ τοὺς τῆς γῆς ἑλιττόμενον πυϑμένας. οὐ γὰρ 
ἐπ᾿ εὐϑείας ἀνοιγόμενον εἰς εὐϑυπόρους αὐλῶνας 

ἐσχέξετο, ἀλλὰ τὴν ὑπώρειον περιτρέχον χαμπὴν 5 

ὑπογείους ἕλικας ἐξέτεινεν εἰς δυσεύρετον πλάνην 

ἐκπῖπτον. ἴδρυτο δὲ ἐν αὐτῷ Σατύρου τι σχῆμα 
τεχνηϑὲν ἐκ λίϑου. εἱστήκει μὲν ἐπί τινος κρηπῖδος 
εἰς χορείαν εὐτρεπίξων τὸ σχῆμα καὶ τῆς δεξιᾶς 
βάσεως τὸν ταρσὸν ὄπισϑεν ἐξαίρων. μετεχειρέξετο τὸ 
δὲ καὶ αὐλὸν καὶ πρὸς τὴν ἠχὴν πρῶτος ἐξανίστατο᾽ 
τῇ μὲν γὰρ ἀκοῇ μέλος οὐ προσῆπτεν αὐλοῦντος, 
οὐδὲ ἦν ὁ αὐλὸς ἔμφωνος. τὸ δὲ τῶν αὐλούντων 
πάϑος διὰ τῆς τέχνης εἰς τὴν πέτραν εἰσῆκτο. εἶδες 
ἂν ὑπανισταμένας καὶ φλέβας ὡς ἂν ἔκ τινος γεμι- τὖ 
ξομένας πνεύματος καὶ εἰς τὴν ἐπήχησιν τοῦ αὐλοῦ 
τὴν πνοὴν ἐκ στέρνων τὸν Σάτυρον ἀνασπῶντα καὶ 
ἐνεργεῖν ἐθέλον τὸ εἴδωλον καὶ εἰς ἀγωνίαν τὸν 
λίϑον πίπτοντα. εἶναι γὰρ ἔπειϑε καὶ πνοῆς ἐξουσίαν 
ἐν ἑαυτῷ ἔμφυτον καὶ ἄσϑματος ἔνδειξιν ἐξευρομέ- 30 
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νην οἴχοϑεν ἐκ τῶν ἀμηχάνων πόρον. οὐκ ἦν δὲ 
ἁβρότητος μετέχον τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ ἡ τῶν μελῶν 
στερρύτης τὴν ὥραν ἔκλεπτεν εἰς ἄρϑρων συμμε- 
τρίαν ἀνδρικῶν τὴν ἰδέαν τραχύνουσα. καλῆς μὲν 
γὰρ κόρης χρῶτες μαλϑακοὶ καὶ πρόσφοροι καὶ μέλη 
ϑρυπτόμενα, Σατύρου δὲ αὐχμηρὸν τὸ εἶδος ὡς ἂν 
ὀρείου δαίμονος καὶ Διονύσῳ σκιρτῶντος. κισσὸς 
δὲ αὐτὸν ἐστερφάνου οὐκ ἐκ λειμῶνος δρεψαμένης 
τὸν καρπὸν τῆς τέχνης. ἀλλ᾽ ὁ λίϑος ἀπὸ στερρό- 891 

τοτητὸος εἰς κλῶνας χυϑεὶς περιέϑει τὴν κόμην εἰς 
συμβολὴν ἐπὶ τοὺς αὐχενίους τένοντας ἐκ μετώπων 
προσέρπων. παρειστήκει δὲ ὁ Πὰν γανύμενος τῇ 
αὐλητικῇ καὶ ἐνηγκαλισμένος τὴν Ἠχώ, ὥσπερ, 
οἶμαι, δεδιώς. μή τινα φϑόγγον ἔμμουσον ὁ αὐλὸς 

ὅ χινήσας ἀντηχεῖν ἀναπείσῃ τῷ Σατύρῳ τὴν Νύμφην. 
τοῦτο ϑεασάμενοι τὸ εἴδωλον καὶ τὸν Αἰϑιόπων 
λίϑον ἔμφωνον [Μέμνονος] ἐπιστεύομεν γενέσϑαι, 
ὃς προσιούσης μὲν τῆς Ἡμέρας ἐπὶ ταῖς παρουσίαις 
ἐφαιδρύνετο, ἀπιούσης δὲ ἀνίᾳ βαλλόμενος πένϑι- 

90 μὸν ἐπέστενε καὶ μόνος ἐκ λίϑων ἡδονῆς καὶ λύπης 
παρουσίᾳ διοικούμενος τῆς οἰκείας ἀπέστη κωφότη- 
τος εἰς ἐξουσίαν φωνῆς τὴν ἀναισϑησίαν ἐκνικήσας. 

φι 

μ" ῳ 

ΕΙΣ ΤῸ ΒΑΚΧΗΣ 4Γ414Μ4. 

β. Οὐ ποιητῶν καὶ λογοποιῶν μόνον ἐπιπνέον- 
ται τέχναι ἐπὶ τὰς γλώττας ἐκ ϑεῶν ϑειασμοῦ πε- 

95 σόντος, ἀλλὰ καὶ τῶν δημιουργῶν αἷ χεῖρες ϑειοτέ- 
ρῶν πνευμάτων ἐράνοις ληφϑεῖσαι καάτοχὰ καὶ μεστὰ 
μανίας προφητεύουσι τὰ ποιήματα, ὁ γὰρ δὴ Σκό- 
πας, ὥσπερ ἔκ τινος ἐπιπνοίας κινηϑεὶς εἰς τὴν τοῦ 

ἀγάλματος δημιουργίαν τὴν ϑεοφορίαν ἐφῆκε. τί δὲ 
80 ὑμῖν οὐκ ἄνωϑεν τὸν ἐνθουσιασμὸν τῆς τέχνης 
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892 διηγοῦμαι: ἣν βάκχης ἄγαλμα ἐκ λίϑου Παρίου πε- 

ποιημένον ἀλλαττόμενον πρὸς τὴν ὄντως βάκχην. 

ἐν γὰρ τῇ οἰκείᾳ τάξει μένων ὁ λίϑος τὸν ἐν ἰτοῖς; 

λίϑοις νόμον ἐχβαίνειν ἐδόκει, τὸ μὲν γὰρ φαινόμε- 

νον ὄντως ἦν εἴδωλον, ἡ τέχνη δ᾽ εἰς τὸ ὄντως ὃν 

ἀπήγαγε τὴν μίμησιν. εἶδες ἄν. ὅτι καὶ στερεὸς ὧν 

εἰς τὴν τοῦ ϑήλεος εἰκασίαν ΤΟΥ ΡΕΙΡΕΝΣ γοργότητος 

διορϑουμένης τὸ ϑήλυ. καὶ εἰς ἱκινήσεως] ἐξουσίαν 

ἀμοιρῶν κινήσεως ἤδει βακχεύεσϑαι, καὶ τῷ ϑεῷ εἰσι-- 

ὄντι τὰ ἔνδον ὑπήχει. πρόσωπόν γε μὴν ἰδόντες ὑπὸ τὸ 

ἀφασίας ἔστημεν ; οὕτω δὴ καὶ αἰσϑήσεως συνείπετο 

δήλωμα μὴ παρούσης αἰσθήσεως, καὶ βάκχης ἐκ- 

βακχεύων ϑειασμὸς ἐμηνύετο ϑειασμοῦ μὴ πλήττον- 

τος. καὶ ὅσα φέρει, μανίᾳ οἰστρῶσα ψυχή, τοσαῦτα 

πάϑους διέλαμπε τὰ τεχμήρια ὑπὸ τῆς τέχνης ἀρρήτῳ 15 

λόγῳ κραϑέντα. ἀνεῖτο δὲ ἡ κόμη ξεφύρῳ σοβεῖν 

καὶ εἰς τριχὸς ἄνϑην ὑπεσχίξετο, ὃ δὴ καὶ μάλιστα 

τὸν λογισμὸν ὑπεξίστη. ὅτι καὶ τριχὸς λεπτότητι 

λίϑος ὧν ἐπείϑετο καὶ πλοκάμων ὑπήκουε τοῖς μι- 

μήμασι καὶ τῆς ξωτικῆς ἕξεως γεγυμνωμένος τὸ ξω- 20 

τικὸν εἶχεν. ἔφης ἄν. ὅτι καὶ αὐξήσεως ἀφορμὰς ἡ 

τέχνη συνεισήγαγεν, οὕτω καὶ τὸ ὁρώμενον ἄπιστον 

καὶ τὸ μὴ πιστὸν ὁρώμενον᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ χεῖρας 

ἐνεργοὺς ἐπεδείκνυτο, οὐ γὰρ τὸν βακχικὸν ἐτίνασσε 

ϑύρσον ; ἀλλά τι σφάγιον ἔφερεν ὥσπερ εὐάξουσα. 35 

ϑι 

πικροτέρας μανίας σύμβολον - τὸ δὲ ἣν χιμαίρας 

τι πλάσμα πελιδνὸν τὴν χρόαν, καὶ γὰρ (καὶ) τὸ 

τεϑνηκὸς ὁ λέϑος ὑπεδύετο --- καὶ μίαν οὖσαν τὴν 

ὕλην εἰς ϑανάτου καὶ ξωῆς διηΐφει τὴν μέμησιν τὴν 

μὲν ἔμπνουν στήσασα καὶ οἷον ὀρεγομένην Κιϑαι- 80 

φῶνος. τὴν δὲ ἐκ τοῦ βακχικοῦ ϑανατωϑεῖσαν 

οἴστρου καὶ τῶν αἰσϑήσεων ἀπομαραίνουσαν τὴν 
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ἀκμήν. ὁ μὲν οὖν Σκόπας καὶ τὰς ἀψύχους εἰδωνλο- 898 
1418 ποιῶν γενέσεις δημιουργὸς ἀληϑείας ἣν, καὶ (ἐνὶ 

τοῖς σώμασι τῆς ψυχῆς ἀνετυποῦτο τὰ ϑαύματα, ὁ 
δὲ τὰ ἐν λόγοις διαπλάττων “]ημοσϑένης ἀγάλματα 

5ιμικροῦ καὶ λόγων ἔδειξεν εἶδος αἰσϑητὸν τοῖς νοῦ 
καὶ φρονήσεως γεννήμασι συγκεραννυς τὰ τῆς τέχ- 

97 νῆς φάρμακα. καὶ γνώσεσϑε δὲ αὐτίχα, ὡς οὐδὲ 
τῆς οἴχοϑεν κινήσεως ἐστέρηται τὸ εἰς ϑεωρίαν προ- 
κείμενον ἄγαλμα, ἀλλὰ καὶ ὁμοῦ δεσπόξει καὶ ἐν 

τὸ τῷ χαραχτὴρι σώζει τὸν οἰκεῖον γεννήτορα. 

ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ 4“ΓΑΛΜΑ. 

γ΄. Καὶ ἕτερα ἱερὰ τέχνης οἵ λόγοι προφητεῦσαι 
βούλονται. οὐ γάρ μοι ϑεμιτὸν μὴ καλεῖν ἱερὰ τὰ τῆς 
ἠοῖ γεννήματα" Ἔρως ἦν. Πραξιτέλους τέχνημα, 
ὁ Ἔρως αὐτός. παῖς ἀνθηρὸς καὶ νέος πτέρυγας 

18 ἔχων καὶ τόξα. χαλκὸς δὲ αὐτὸν ἐτύπου. καὶ ὡς ἂν 
Ἔρωτα τυπῶν τύραννον ϑεὸν καὶ μέγαν καὶ αὐτὸς 
ἐδυναστεύετο, οὐ γὰρ ἠνείχετο χαλκὸς εἶναι τὰ 
πάντα, ἀλλ᾽ ὅσος ἥν, Ἔρως ἐγένετο" εἶδες ἂν τὸν 
χαλκὸν ϑρυπτύμενον καὶ εἰς εὐσαρκίαν ἀμηχώνως 

0 χλιδῶντα καί, ὡς βραχέως εἰπεῖν, τὰ ἀναγκαῖα 
πληροῦν ἑαυτῇ τὴν τέχνην ἀρκοῦσαν. ὑγρὸς μὲν 
ἣν ἀμοιρῶν “μαλακότητος, χαλκῷ δὲ ἔχων συνῳδὸν 
τὴν χρόαν εὐανθὴς ἑωρᾶτο, τῶν δὲ κινήσεως ἔργων 894 
ἐστερημένος ἕτοιμος ἦν δεῖξαι πένησιν, εἰς μὲν γὰρ 

25 ἕδραν στάσιμον ἵδρυτο. ἠπάτα δὲ ὡς καὶ τῆς με- 
τεώρου κυριεύων φορᾶς. ἐγαυφοῦτο δὲ εἰς γέλωτα, 
ἔμπυρόν τι καὶ μείλιχον ἐξ ὀμμάτων διαυγάξων, καὶ 
ἣν ἰδεῖν ὑπακούοντα τῷ πάϑει τὸν χαλκὸν καὶ 
δεχόμενον εὐχκύλως τὴν γέλωτος μέμησιν. ἵδρυτο δὲ 

80 εἰς μὲν τὴν κορυφὴν τὸν δεξιὸν ἐπικάμπτων καρ- 
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πόν, τῇ δὲ ἑτέρᾳ μετεωρίξων τὸ τόξον καὶ τὴν τῆς 
βάσεως ἰσορροπίαν ἐπικλίνων ἐπὶ τὰ λαιά. τὴν γὰρ τι 
τῆς ἀριστερᾶς λαγόνος ἔκστασιν ἀνίστη πρὸς [τὴν] 
εὐμαρότητα τοῦ χαλκοῦ τὸ στεγανὸν ἐχκλάσας. 
πλόκαμοι δὲ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐσκίαξον ἀνϑηροὶ 

καὶ ἔνουλοι νεοτήσιον ὑπολάμποντες ἄνϑος. καὶ ἦν 
ϑαυμαστὸς οἷος ὁ χαλκός᾽ ἰδόντι μὲν γὰρ ἔρευϑος 

ἀπέστιλβεν ἐξ ἄκρων βοστρύχων αἰρόμενον. ἁψα- 
μένῳ δὲ ἡ ϑοὶξ ὑπεξανίστατο μαλϑακιξομένη πρὸς 
τὴν αἴσϑησιν. ἐμοὶ μὲν δὴ ϑεασαμένῳ τὴν τέχνην 10 
ἐπήει πιστεύειν, ὅτι καὶ χορὸν ἤσκησε κινούμενον 
Δαίδαλος καὶ χρυσῷ παρεῖχεν αἰσϑήσεις. ὅπον καὶ 
Πραξιτέλης εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Ἔρωτος ἐνέϑηκε 
μικροῦ καὶ νοήματα καὶ πτέρυγι τὸν ἀέρα τέμνειν 
ἐμηχανήσατο. 18 

οι 

ΕἸΣ ΙΝΖΟΥῪ 4Γ4ΛΜΑ. 

δ΄. Παρὰ κρήνην Ἰνδὸς εἴστήκει ἀνάϑημα ταῖς 
Νύμφαις ἱδρυϑείς, ἤν ὃὲ ὁ Ἰνδὸς λίϑος μελαινό- 
μένος καὶ πρὸς τὴν ἐκ φύσεως τοῦ γένους αὐτομο- 30 
λῶν χρόαν. εἶχε δὲ εὐθαλῆ μὲν καὶ οὔλην τὴν 
χαίτην οὐκ ἀκράτῳ τῷ μέλανι λάμπουσαν. ἀλλ᾽ ἐκ 
τῶν ἄκρων πρὸς κόχλου Τυρίας ἄνϑος ἐρίξουσαν. 

οἷον γὰρ εὐπαϑοῦσα καὶ νοτιξομένη ταῖς πφοσοίκοις 
Νύμφαις ἡ ϑρὶξ ἐκ ῥιξῶν ἀνιοῦσα μελαντέρα πρὸς 35 

896 τοῖς ἄκροις ἐπόρφυρεν. ὀφϑαλμοί γε μὴν οὐ συνῇ- 
δον τῷ λίϑῳ, κατὰ γὰρ τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας 
περιέϑει λευκότης κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς πέτρας 
μεταπιπτούσης εἰς τὸ λευκότερον. καϑ᾽ ὃ καὶ τῆς 28 
τοῦ Ἰνδοῦ φύσεως ἡ χρόα λευκαίνεται. μέϑη δὲ 30 
αὐτὸν ἐξίστη καὶ τὸ μεμεϑυσμένον οὐ κατεμήνυεν 
ἡ τοῦ λίϑου χρόα, οὐ γὰρ ἣν αὐτῷ μηχάνημα τὰς 
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παρειὰς φοινῖξαι σχέποντος τοῦ μέλανος τὴν μέϑην, 

ἐκ δὲ τοῦ σχήματος κατηγόρει τὸ πάϑος, παράφορός 

τε γὰρ καὶ κωμάξων εἱστήκει οὐ δυνάμενος ἐρείδειν 

τὼ πόδε, ἀλλ᾽ ὑπότρομός τε χαὶ εἰς τὴν ἰγνὺν 

ὀκλάξων. ὁ δὲ λέϑος ὑπὸ τοῦ πάϑους ἐῴκει πλη- 

γέντι καὶ οἷἵονεὶ σπαίρειν τὸν ἀπὸ τῆς μέϑης ἐμφα- 

νίξων σεισμόν. εἶχε δὲ ἁβρὸν οὐδὲν τοῦ Ἰνδοῦ τὸ 
εἴδωλον, οὐδ᾽ εἰς τὴν κατὰ χρόαν ἐξήσκητο χάρυν, 

ἀλλ᾽ εἰς μόνην τῶν μελῶν συμβολὴν διήρϑρωτο. 

ἀσκεπὴς δὲ ἦν καὶ γυμνὸς ὡς ἂν τῶν Ἰνδικῶν σω- 
μάτων πρὸς τὸ τῆς ἀκμῆς φλογῶδες εἰωϑότων 

ἀπανδρίξεσϑαι. 

ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 4Γ44Μ4. 

, 

ε΄. "άἅλσος ἣν καὶ ἐν αὐτῷ κρήνη πάγκαλος ἐκ 
, » Α ἢ - [χ δ -" Ἁ 

μάλα καϑαροῦ τε καὶ διαυγοῦς ὕδατος. εἱστήκει δὲ 
ἐπ’ αὐτῇ Νάρκισσος ἐκ λίϑου πεποιημένος. παῖς 
ἦν. μᾶλλον δὲ ἠΐϑεος, ἡλικιώτης Ἐρώτων, ἀστρα- 
πῆς οἷον ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ σώματος ἀπολάμπων κάλλος. 
ἣν δὲ τοιόνδε τὸ σχῆμα᾽ κόμαις ἐπιχρύσοις ἤστραπτε 
κατὰ μὲν τὸ μέτωπον τῆς τριχὸς ἑλισσομένης εἰς 
κύκλον. κατὰ δὲ τὸν αὐχένα κεχυμένης εἰς νῶτα, 
“ Α . 3 ΄ »" 3 Ἁ δ Α 

ἔβλεπε δὲ οὐκ ἀκρατῶς γαῦρον, οὐδὲ ἵλαρον καϑα- 

φῶς, ἐπεφύκει γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασιν ἐκ τῆς τέχνης 
καὶ λύπη, ἵνα μετὰ τοῦ Ναρκίσσου καὶ τὴν τύχην 
ἡ εἰκὼν μιμῆται. ἔσταλτο δὲ ὥσπερ οἵ Ἔρωτες, οἷς 

» Ω ᾿ 3 ΄ » 3 
καὶ τῆς ορᾶς τὴν ἀχμὴν προσείκαστο. ὄχημα δὲ ἣν 

τὸ κοσμοῦν τοιόνδε᾽ πέπλος λευκανϑὴς ὁμόχρους 
» ΄ -» , ἘΞ ΄ ὦ τῷ σώματι [τοῦ λίϑου] περιϑέων εἰς κύκλον, κατὰ 

Ν 3: 
δὲ τὸν δεξιὸν ὦμον περονηϑεὶς ὑπὲρ γόνυ κατα- 
βαίνων ἐπαύετο, μόνην [ἀπὸ] τοῦ πορπήματος 
2.4 " γπ 5 80 ἐλευϑερῶν τὴν χεῖρα. οὕτω δὲ ἦν ἁπαλὸς καὶ πρὸς 
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τς πέπλου γεγονῶς μέμησιν, ὡς καὶ τὴν τοὺ σώματος 
896 διαλάμπειν χρόαν τῆς ἐν τῇ περιβολῇ λευκότητος 

᾿ς τὴν ἐν τοῖς μέλεσιν αὐγὴν ἐξιέναι συγχωρούσης. 
ἔστη δὲ καϑάπερ κατόπτρῳ τῇ πηγῇ χρώμενος. καὶ 
εἰς αὐτὴν περιχέων τοῦ προσώπου τὸ εἶδος, ὴ δὲ 

τοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ δεχομένη χαρακτῆρας τὴν αὐτὴν 
εἰδωλοποιίαν ἤνυεν. ὡς δοκεῖν ἀλλήλαις ἀντιφιλο-- 
τιμεῖσϑαι τὰς φύσεις. ἡ μὲν γὰρ λίϑος ὅλη πρὸς 
ἐκεῖνον μετηλλάττετο τὸν ὄντως παῖδα. ἡ δὲ πηγὴ 
πρὸς τὰ ἐν τῇ λίϑῳ μηχανήματα τῆς τέχνης ἀντη- 
γωνίζετο ἐν ἀσωμάτῳ σχήματι τὴν ἐκ σώματος ἀπερ- 
γαζομένη τοῦ παραδείγματος ὁμοιότητα καὶ τῷ ἐκ 
τῆς εἰκόνος κατερχομένῳ σκιάσματι οἷον τινὰ σάρκα 
τὴν τοῦ ὕδατος φύσιν περιϑεῖσα. οὕτω δὲ ἦν ξωτι- 
κὸν καὶ ἔμπνουν τὸ καϑ᾽ ὑδάτων σχῆμα. ὡς αὐτὸν 
εἶναι δοξάσαι τὸν Νάρκισσον, ὃν ἐπὶ πηγὴν ἐλϑόντα 
τῆς μορφῆς αὐτῷ καϑ᾿ ὑδάτων ὀφϑείσης παρὰ 
Νύμφαις τελευτῆσαι λέγουσιν ἐρασϑέντα τῷ εἰδώλω 

συμμῖξαι. καὶ νῦν ἐν λειμῶσι φαντάξεσϑαι ἐν ἠρι- 
ναῖς ὥραις ἀνθοῦντα. εἶδες δ᾽ ἄν, ὡς εἷς ὧν ὁ 
λίϑος τὴν χρόαν καὶ ὀμμάτων κατασκευὴν ἥρμοξε 
καὶ ἠἡϑῶν ἱστορίαν ἔσωξε καὶ αἰσϑήσεις ἐνεδείκνυτο 
καὶ πάϑη ἐμήνυε καὶ πρὸς τριχώματος ἐξουσίαν 
ἠκολούϑει εἰς τὴν τριχὸς καμπὴν λυόμενος. τὸ δὲ 
οὐ λόγῳ ῥητὸν λίϑος εἰς ὑγρότητα κεχαλασμένος 
καὶ ἐναντίον σῶμα τῇ οὐσίᾳ παρεχόμενος στερεῶ- 
τέρας γὰρ τετυχηκος φύσεως τρυφερότητος ἀπέ- 

ἑ στελλὲν αἴσϑησιν εἰς ἀραιόν τινα σώματος ὄγκον 

ο΄ διαχεόμενος. μετεχειρίξετο δὲ καὶ σύριγγα, ἧς νο- 
᾿ς μίοις ϑεοῖς ἐκεῖνος ἀπήρχετο καὶ τὴν ἐρημίαν κατή- 

χει τοῖς μέλεσιν. εἴποτε μουσικοῖς ψαλτηρίοις προς- 
᾿ς ομιλῆσαι ποϑήσειξ. τοῦτον ϑαυμάσας. ὦ νέοι. τὸν 

-. 
Ὗ 

ὙΝΣ 
οι 

τῷ ῳ 



152 

“10 

15 

20 

" 
Ε-ς 

428 ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟῚΤ [Ρ- 39. 

Νάρκισσον καὶ εἰς ὑμᾶς παρήγαγον εἰς Μουσῶν 
αὐλὴν ἀποτυπωσάμενος. ἔχει δὲ ὁ λόγος, ὡς καὶ ἡ 
εἰκὼν εἶχεν. 

ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΣΙΚΥΩ͂ΝΙ ΛΙΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΎ. 

ς΄. Ἐϑέλω σοι καὶ τὸ Πυσίππου δημιούργημα 891 

τῷ λόγῳ παραστῆσαι, ὅπερ ἀγαλμάτων κάλλιστον 

ὁ δημιουργὸς τεχνησάμενος Σικυωνίοις εἰς ϑέαν 
προὔϑηκε᾽ Καιρὸς ἦν εἰς ἄγαλμα τετυπωμένος ἐκ 
χαλκοῦ πρὸς τὴν φύσιν ἁμιλλωμένης τῆς τέχνης. 
παῖς δὲ ἣν ὁ Καιρὸς ἡβῶν ἐκ κεφαλῆς ἐς πόδας 
ἐπανορϑῶν τὸ τῆς ἥβης ἄνϑος. ἦν δὲ τὴν μὲν ὄψιν. 
ὡραῖος σείων ἴουλον καὶ ξεφύρῳ τινάσσειν, πρὸς 
ὃ βούλοιτο. καταλείπων τὴν κόμην ἄνετον, τὴν δὲ 
χρόαν εἶχεν ἀνθηρὰν τῇ λαμπηδόνι τοῦ σώματος 
τὰ ἄνϑη δηλῶν. ἦν δὲ Διονύσῳ κατὰ τὸ πλεῖστον 
ἐμφερής" τὰ μὲν γὰρ μέτωπα χάρισιν ἔστιλβεν, αἵ 
παρειαὶ δὲ αὐτῷ εἰς ἄνϑος ἐρευϑόμεναι νεοτήσιον 
ὡραίξοντο ἐπιβάλλουσαι τοῖς ὄμμασιν ἁπαλὸν ἐρύ- 
ϑημα, εἱστήκει δὲ ἐπί τινος σφαίρας ἐπ᾽ ἄκρων τῶν 
ταρσῶν βεβηκὼς ἐπτερωμένος τῶ πόδε. ἐπεφύκει 
δὲ οὐ νενομισμένως ἡ ϑοίξ, ἀλλ᾽ ἡ μὲν κόμη κατὰ 
τῶν ὀφρύων ἐφέρπουσα ταῖς παρειαῖς ἐπέσειε τὸν 
βόστρυχον, τὰ δὲ ὄπισϑεν ἦν τοῦ Καιροῦ πλοκάμων 
ἐλεύϑερα μόνην τὴν ἐκ γενέσεως βλάστην ἐπιφαί- 
νονταὰ τῆς τριχός. ἡμεῖς μὲν οὖν ἀφασία πληγέντες ὦ 

Ἔ Ν ᾿ , " ΄ Ἁ οΥ 6 -“ 

ὅ πρὸς τὴν ϑέαν εἱστηκειμὲν τὸν χαλκὸν ὁρῶντες ἔργα 

φύσεως μηχανώμενον καὶ τῆς οἰκείας ἐκβαίνοντα 
τάξεως᾽ χαλκὸς μὲν γὰρ ὧν ἠρυϑραίνετο, σκληρὸς 
δὲ ὧν τὴν φύσιν διεχεῖτο μαλακῶς. εἴκων τῇ τέχνῃ 
πρὸς ὃ βούλοιτο, σπανίξων δὲ αἰσϑήσεως ξωτικῆς 

168 80 ἔνοικον ἔχειν ἐπιστοῦτο τὴν αἴσϑησιν καὶ ὄντως 
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ἐστήρικτο πάγιον τὸν ταρσὸν ἐρείσας. ἕστῶς δὲ 
4 - 2 ΄ Ε ΡῚ ,᾿, ,΄, “ἃ » ὁρμῆς ἐξουσίαν ἔχειν ἐδείκνυτο καί σου τὸν ὀφϑαλ- 

μὸν ἠπάτα, ὡς καὶ τῆς εἰς τὸ πρόσω κυριεύων φο- 
ρᾶς, καὶ παρὰ τοῦ δημιουργοῦ λαβὼν καὶ τὴν ἀέριον 
λῆξιν. τέμνειν. εἰ βούλοιτο. ταῖς πτέρυξι. καὶ τὸ 
μὲν ἡμῖν ϑαῦμα τοιοῦτον ἦν. εἷς δέ τις τῶν περὶ 
τὰς τέχνας σοφῶν καὶ εἰδότων σὺν αἰσϑήσει ΞΈΡΕΙ 

κωτέρᾳ τὰ τῶν δημιουργῶν ἀνιχνεύειν ϑαύματα καὶ 
." λογισμὸν ἐπῆγε τῷ τεχνήματι. τὴν τοῦ καιροῦ 

δύναμιν ἐν τῇ τέχνῃ σωξομένην ἐξηγούμενος" τὸ 
μὲν γὰρ πτέρωμα τῶν ταρσῶν αἰνίττεσθαι τὴν ὀξύ- 
τητα. καὶ ὡς τὸν πολὺν ἀνελίττων αἰῶνα φέρεται 
ταῖς ὥραις ἐποχούμενος. τὴν δὲ ἐπανϑοῦσαν ὥραν. 
ὅτι πᾶν εὔκαιρον τὸ ὡραῖον καὶ μόνος κάλλους δη- 
μιουργὸς ὁ καιρός, τὸ δὲ ἀπηνϑηκὸς ἅπαν ἔξω τῆς 
χαιροῦ φύσεως. τὴν δὲ κατὰ τοῦ μετώπου κόμην, 
ὅτι προσιόντος μὲν αὐτοῦ λαβέσϑαι ῥάδιον. παρελ- 
ϑόντος δὲ ἡ τῶν πραγμάτων ἀκμὴ συνεξέρχεται καὶ 
οὐκ ἔστιν ὀλιγωρηϑέντα λαβεῖν τὸν καιρόν. 

ΕΙΣ ΤῸ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ 4ΓΑΛΜΑ. 

ξ. Ἐν τῷ Ἑλικῶνι, τέμενος δὲ τῶν Μουσῶν 
σχιερὸν ὁ χῶρος, παρὰ τοὺς Ὀλμειοῦ τοῦ ποταμοῦ 
ῥύαχας καὶ τὴν ἰοειδέαχα Πηγάσου κρήνην Ὀρφέως 
ἄγαλμα τοῦ τῆς Καλλιόπης παρὰ τὰς Μούσας εἵστή- 

κει ἰδεῖν μὲν κάλλιστον, ὁ γὰρ χαλκὸς τῇ τέχνῃ 
συναπέτικτε τὸ κάλλος τῇ τοῦ σώματος ἀγλαία τὸ 

μουσικὸν συνεπισημαίνων τῆς ψυχῆς. ἐχόσμει δὲ 
αὐτὲν τιώρα Περσικὴ χρυσῷ κατάστικτος ἀπὸ κορυ- 
φῆς εἰς ὕψος ἀνέχουσα. χιτὼν δὲ ἐξ ὥμων ἀπα- 
γόμενος εἰς πόδας τελαμῶνι χρυσέῳ κατὰ τῶν 
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στέρνων ἐσφίγγετο, κομὴ δὲ οὕτως ἣν εὐανϑῆὴς καὶ 30 
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ξωτικὸν ἐπισημαίνουσα καὶ ἔμπνουν, ὡς ἀπατᾶν β 
τὴν αἴσϑησιν. ὅτι καὶ πρὸς τὰς ξεφύρου πνοὰς 
σειομένη δονεῖται. ἡ μὲν γὰρ ἐπαυχένιος κατὰ νώτου 
χυϑεῖσα. ἡ δὲ ταῖς ὀφρύσιν ἄνωϑεν δισχιδὴς ἐπι- 
βαίνουσα καϑαρὰς τῶν ὀμμάτων ἔφαινε τὰς βολᾶς, 
τὸ πέδιλον δὲ αὐτῷ ξανϑοτάτῳ χρυσῷ κατήνϑιστο 
καὶ πέπλος κατὰ νώτου ἄνετος εἰς σφυρὸν κατῇξει, 

μετεχειρίξετο δὲ τὴν λύραν, ἡ δὲ ἰσαρέϑμους ταῖς 
Μούσαις ἐξῆπτο τοὺς φϑόγγους᾽ ὁ γὰρ χαλκὸς καὶ 

το νευρᾶς ὑπεκρίνετο καὶ πρὸς τὴν ἑκάστου μέμησιν 
ἀλλαττόμενος πειϑηνίως ὑπήγετο μικροῦ καὶ πρὸς 

αὐτὴν τὴν ἠχὴν τῶν φϑόγγων φωνήειβ γινόμενος. 
ὑπὸ δὲ τῶν ποδῶν τὴν βάσιν οὐκ οὐρανὸς ἣν τυπω- 
ϑείς. οὐδὲ Πλειάδες τὸν αἰϑέρα τέμνουσαι. οὐδὲ 

τ ἄρχτου περιστροφαὶ τῶν Θκχεανοῦ λουτρῶν ἄμοι-- 899 

ροι, ἀλλ᾽ ἦν πᾶν μὲν τὸ ὀρνίϑων γένος πρὸς τὴν 
ὠδὴν ἐξιστάμενον. πάντες δὲ οἵ ὄρειοι. ϑῆρες. καὶ 
ὅσον ἐν ϑαλάττης μυχοῖς νέμεται. καὶ ἵππος ἐθέλ- 
γετο ἀντὶ χαλινοῦ τῷ μέλει κρατούμενος καὶ βοῦς 

50 ἀφεὶς τὰς νομὰς τῆς λυρῳδίας ἤκουε καὶ λεόντων 
ἡ ἄτεγκτος φύσις πρὸς τὴν ἁρμονίαν κατηυνάζξετο. 
εἶδες ἂν καὶ ποταμοὺς τυποῦντα τὸν χαλκὸν ἐκ 
πηγῶν ἐπὶ τὰ μέλη ϑέοντας καὶ κῦμα ϑαλάσσης 
ἔρωτι τῆς ὠδῆς ὑψούμενον καὶ πέτρας αἰσϑήσει 

ϑῦ πληττομένας μουσικῆς καὶ πᾶσαν βλάστην ὥριον 
ἐξ ἠϑῶν ἐπὶ τὴν μοῦσαν τὴν Ὀρφικὴν σπεύδουσαν, 

καὶ οὐδὲν μὲν ἣν τὸ ἠχοῦν, οὐδὲ τὴν ἁρμονίαν 
τὴν λυρῳδὸν ἐγεῖρον. ἡ τέχνη δὲ ἐν τοῖς ξῴοις τοῦ 

περὶ τὴν μουσικὴν ἔρωτος τὰ πάϑη κατεμήνυε καὶ 
80 ἕν τῷ χαλκῷ τὰς ἡδονὰς ἐποίει φαένεσϑαι καὶ τὰ 

ἐπανϑοῦντα τῇ αἰσϑήσει τῶν ξῴων ϑελκτήρια ἀρρή- 
τῶς ἐξέφαινεν. 
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ὌΠΣ ΤΘ ΤΟΥ͂. ΖΙΟΝΥΣΟΥΎ ΓΑ. 

η΄. Δαιδάλῳ μὲν ἐξῆν. εἰ δεῖ τῷ περὶ Κρήτην 
πιστεύειν ϑαύματι, κινούμενα μηχανᾶσϑαι (τὰ) 
ποιήματα καὶ πρὸς ἀνθρωπίνην αἴσϑησιν ἐκβιάξε- 
σϑαι τὸν χρυσόν, αἱ δὲ δὴ Πραξιτέλειοι χεῖρες ξω- 

900 τικὰ διόλου κατεσκεύαζον τὰ τεχνήματα. ἄλσος ἦν 5 
᾿ς χαὶ Διόνυσος εἴστήκει ἠιϑέου σχῆμα μιμούμενος 

οὕτω μὲν ἁπαλός, ὡς πρὸς σάρκα μεταρρυϑμίξεσϑαι 
τὸν χαλκόν. οὕτω δὲ ὑγρὸν καὶ κεχαλασμένον ἔχων 
τὸ σῶμα, ὡς ἐξ ἑτέρας ὕλης, ἀλλὰ μὴ χαλκοῦ πεφυ- 
κώς, ὃς χαλκὸς μὲν ὧν ἠρυϑραίνετο, ζωῆς δὲ 
μετουσίαν οὐκ ἔχων ἐβούλετο (ξωῆς) τὴν ἰδέαν δει- 
κνύναι, ἁψαμένῳ δέ σοι πρὸς τὴν ἀχμὴν ὑπεξ- 
ἀνίστατο, καὶ ὄντως μὲν ἦν ὁ χαλκὸς στεγανός, ὑπὸ 
δὲ τῆς τέχνης μαλαττόμενος εἰς σάρκα ἀπεδίδρασκε 
τῆς χειρὸς τὴν αἴσϑησιν. ἣν δὲ ἀνθηρός. ἁβρότητος τ 
γέμων, ἱμέρῳ δεόμενος. οἷον αὐτὸν Εὐριπίδης ἐν 

᾿ς Βάκχαις εἰδοποιήσας ἐξέφηνε, κισσὸς δ᾽ αὐτὸν ἔστεφε 
᾿ περιϑέων ἐν κύκλῳ. ὡς κισσὸς ἦν ὃ χαλκὸς εἰς 

κλῶνας καμπτόμενος καὶ τῶν βοστρύχων τοὺς ἕλι- 
κτῆρας ἐκ μετώπου κεχυμένους ἀναστέλλων. γέλω- : 
τος δὲ ἔμπλεως. ὃ δὴ καὶ παντὸς ἦν ἐπέκεινα ϑαύ- 
ματος, ἡδονῆς ἀφιέναι τὴν ὕλην τεκμήρια καὶ τὴν 
παϑῶν δήλωσιν ὑποκχρίνεσϑαι τὸν χαλκόν. νεβρὶς 
δὲ αὐτὸν ἔσκεπεν οὐχ υἵαν εἴωϑεν ὁ Διόνυσος 
ἐξάπτεσθαι, ἀλλ᾽ εἰς τὴν τῆς δορᾶς μίμησιν ὁ χαλ- 35 
κὸς μετεβάλλετο. εἱστήκει δὲ τὴν λαιὰν ἐπερείδων 

᾿ς τῷ ϑύρσῳ, ὁ δὲ ϑύρσος ἠπάτα τὴν αἴσϑησιν καὶ ἐκ 
χαλκοῦ πεποιημένος χλοερόν τι καὶ τεϑηλὸς ἀπο- 
στίλβειν ἐδοξάξετο πρὸς ταύτην ἀμειβόμενος τὴν 

᾿ς ὕλην. ὄμμα δὲ ἦν πυρὶ διαυγές. μανικὸν ἰδεῖν. καὶ 80 
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ὕδ γὰρ τὸ βακχεύσιμον ὁ χαλκὸς ἐνεδείκνυτο καὶ ἐπι- 
δ τ - , 

ϑειάξειν ἐδόκει, ὥσπερ, οἶμαι, τοῦ Πραξιτέλους καὶ 
τὸν βακχεῖον οἶστρον ἐγκαταμῖξαι δυνηϑέντος. 

ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥ ΜΕΜΝΟΝΟΣ 4ΓΑ44Μά4. 

9. Ἐϑέλω σοι καὶ τὸ Μέμνονος ἀφηγήσασϑαι 
5 ϑαῦμα, καὶ γὰρ ὄντως παράδοξος ἡ τέχνη καὶ κρείτ- 
τῶν ἀνθρωπίνης χειρός. τοῦ Τιϑωνοῦ Μέμνονος 
εἰκὼν ἦν ἐν Αἰϑιοπίᾳ ἐκ λίϑου πεποιημένη, οὐ μὴν 
ἐν τοῖς οἰκείοις ὅροις ἔμενε [λίϑος ὦν]. οὐδὲ τὸ τῆς 901 
φύσεως σιγηλὸν ἠνείχετο, ἀλλὰ καὶ λέϑος ὧν εἶχεν 

10 ἐξουσίαν φωνῆς νῦν μὲν γὰρ ἀνίσχουσαν τὴν 
Ἡμέραν προσεφϑέγγετο ἐπισημαίνων τῇ φωνῇ τὴν 
χαρὰν καὶ ἐπὶ ταῖς τῆς μητρὸς παρουσίαις φαιδρου- 
νόμενος. νῦν δὲ ἀποκλινομένης εἰς νύκτα ἐλεεινόν 
τι καὶ ἀλγεινὸν ἔστενε πρὸς τὴν ἀπουσίαν ἀνιώμε- 

τόνος. ἠπόρει δὲ οὐδὲ δαχρύων ὁ λέϑος, ἀλλ᾽ εἶχεν 
ὑπηρετούμενα τῇ βουλήσει καὶ ταῦτα καὶ [ἦν Με- 
μνόνειος] ἡ εἰκὼν μόνῳ μὲν τοῦ ἀνθρωπίνου διαλ- 
λάττειν μοι ἐδόκει σώματι, ὑπὸ δὲ ψυχῆς τινὸς καὶ 
ὁμοίας προαιρέσεως ἀγομένη κατηυϑύνετο. εἶχε 
γοῦν καὶ τὰ λυποῦντα ἐγκεκραμένα καὶ πάλιν ἡδονῆς 
αἴσϑησις αὐτὸν κατελάμβανεν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν 
παϑῶν πληττόμενον., καὶ ἡ μὲν φύσις τὴν λίϑων β 
γένεσιν ἄφϑογγον προήγαγε καὶ κωφὴν καὶ μήτε 
ὑπὸ λύπης ἐθέλουσαν διοικεῖσθαι μήτε εἰδυῖαν 

85 ἡσθῆναι, ἀλλὰ καὶ πάσαις τύχαις ἄτρωτον, ἐκείνῳ 
δὲ τῷ “Μέμνονος λίϑῳ καὶ ἡδονὴν παρέδωκεν ἡ 
τέχνη καὶ πέτραν ἀνέμιξεν ἄλγει καὶ μόνην ταύτην 
ἐπιστώμεϑα. τὴν τέχνην νοήματα τῷ λίϑῳ καὶ φωνὴν 
ἐνθεῖσαν. ὁ μὲν γὰρ “1αίδαλος μέχρι μὲν κινήσεως 

80 ἐνεανιεύετο καὶ δύναμιν εἶχεν ἡ ἐκείνου τέχνη ἔξι- 
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-- “ ’ 

᾿ στάναι τὰς ὕλας καὶ εἰς χορείαν κινεῖν, ἀμήχανον 
Ξ -“ὝὋ7 -"» 

δ ἦν χαὶ παντελῶς ἄπορον καὶ φωνῆς μέτοχα 
΄ ᾿ ΄ .» τ " ΄ 

πραγματευεῦσϑαι τὰ ποιήματα, αἵ δὲ Αὐϑιόπων 
ες ΄ » Ψ 

᾿ χεῖρες πόρους τῶν ἀμηχάνων ἐξευροῦσαι καὶ τὴν 

νον καὶ τὴν Ἠχὼ λόγος ἀντηχεῖν. ὁπότε φϑέγ- 
γοιτο, καὶ γοερὸν μὲν στενάξζοντι γοερὸν ἀντιπέμ- 

᾿ πεῖν μέλος, εὐπαϑοῦντι δὲ ἀνταποδιδόναι τὴν ἠχὴν 
᾿ ἀντίμιμον. ἐχεῖνο τὸ δημιούργημα καὶ τῇ Ἡμέρα 

τὰς ἀνίας ἐκοίμιξε καὶ οὐκ εἴα μαστεύειν τὸν παῖδα, 

ὡς ἂν ἀντιτιϑείσης αὐτῇ τῆς Αἰϑιόπων τέχνης τὸν 
ἐκ τῆς εἱμαρμένης ἀφανισϑέντα Μέμνονα. 

ΕΙΣ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 4ΓΑΛΜ4. 

’ Ὁ Α ᾿ 3 » ΄ “ ’ “. Εἶτα τὸ μὲν ᾿Δργῴῷον σκάφος ἔμφωνον γενέ- 
σϑαι πειϑόμεϑα τὸ ὑπὸ τῶν τῆς ᾿4ϑηνᾶς τεχνηϑὲν 

» « ͵ ’ ΄ 

903 χειρῶν, ὃ χαὶ τὴν ἐν ἄστροις ἐκληρούχει τύχην, 
ἄγαλμα δὲ οὐ πιστεύσομεν. εἰς ὃ τὰς δυνάμεις 

᾽ Ι] , -“ 

᾿Δσκληπιὸς ἀνίησι τὸν προνοητικὸν ἐπεισάγων νοῦν, 
ἐπὶ τὴν ἑἕαυτοῦ κοινωνίαν τοῦ ἐνοικοῦντος τὴν 
δύναμιν τρέπειν. ἀλλ᾽ εἰς μὲν ἀνθρώπινα σώματα 

΄ . ΣΥ ΄ “" 
κατάγεσϑαι τὸ ϑεῖον δώσομεν. ἔνϑα καὶ μιανϑείη 
Ἥ 9 ΄ ] ΄ ὃ ̓  ᾽ ξ δὲ 

ἂν παϑήμασιν, οὐ πιστεύσομεν δέ, εἰ, ᾧ μηδὲν 
Ε 3 - ἔγγονον κακίας, παραπέφυκεν;; ἐμοὶ μὲν οὖν οὐ 

“- - Ἐ ’ « ,ὔ τύπος εἶναι δοκεῖ τὸ ὁρώμενον. ἀλλὰ τῆς ἀληϑείας : 
πλάσμα. ἰδοὺ γάρ, ὡς οὐκ ἀνηϑοποίητος ἡ τέχνη, 
ἀλλ᾽ ἐνεικονισμένη τὸν ϑεὸν εἰς αὐτὸν ἐξίσταται. 
ὕλη μὲν οὖσα ϑεοειδὲς ἀναπέμπει νόημα. δημιούρ- 
γημα δὲ χειρὸς τυγχάνουσα. ἃ μὴ δημιουργίαις 

᾿ς ἔξεστι, πράττει τεκμήρια ψυχῆς ἀρρήτως ἀποτίκτουσα. 
πρόσωπον δέ σοι ϑεασαμένῳ δουλοῦται τὴν αἴσϑη- 
σιν, οὐ γὰρ εἰς κάλλος ἐπίϑετον ἐσχημάτισται, ἀλλὰ 

Ῥμϊϊοκίχσαίΐαβ θα, Κοσξοσ, 1Π. 28 

»υ" 

ἀφϑογγίαν ἐξενίκησαν τοῦ λίϑου. ἐκείνῳ τῷ Μέ-- 

Ὁ τῷ 

30 

τῷ ὧι 

80 18 



δὴ 

454 ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ Ῥ. 38.} 

πάναγνον καὶ ἵλεων ἀνακινῶν ὄμμα βάϑος ἄφατον 
ὑπαστράπτει σεμνότητος αἰδοῖ μιγείσης. πλοκάμων 
ὃὲ ἕλικες δεόμενοι χάρισιν οἵ μὲν εἰς νῶτα τεϑη- 
λότες ἄφετοι κέχυνται. οἵ δὲ ὑπὲρ μετώπου πρὸς 
τὰς ὀφρῦς ἐπιβαίνοντες τοῖς ὄμμασιν εἵλοῦνται. 
οἷον δὲ ἐκ ξωτικῆς αἰτίας καὶ αὐτοὶ καταρδόμενοι 
εἰς τὴν τῶν βοστρύχων καμπὴν συνελίττονται τῷ 
νόμῳ τῆς τέχνης μὴ πειϑομένης τῆς ὕλης, ἀλλὰ 
νοούσης. ὅτι σχηματίζει ϑεὸν καὶ δεῖ δυναστεύειν. 908. 

ιτοτῶν δὲ γινομένων εἰωϑότων φϑείρεσϑαν ἡ τοῦ 
ἀγάλματος ἰδέα ἅτε δὴ τῆς ὑγείας τὴν οὐσίαν ἐν 
ἑαυτῇ φέρουσα ἀκμὴν ἀνώλεϑρον ἐπικτωμένη ϑάλλει. 
ἡμεῖς μὲν δή σοι καὶ λόγων, ὦ Παιάν, νεαρῶν καὶ 

μνήμης ἐγγόνων ἀπηρξαμεϑα᾿" μελοϊοδν γάρ, οἶμαι" 
ιὸ πρόϑυμοι δέ σοι καὶ τὸν νόμον ἄδειν, εἰ νέμοις 

ὑγείαν. 

σι 

ΕΠΣ ΤΟ ΤΟΥ ΗΙΘΕΟΥ “ΓΑΜΗ͂Λ. 

ια΄. Τεϑέασαι τὸν ἠΐϑεον ἐπ᾽ ἀκροπόλει, ὃν 
Πραξιτέλης ἵδρυσεν, ἢ δεῖ σοι τῆς τέχνης παρα- 
στῆσαι τὸ πρᾶγμα; παῖς ἦν ἁπαλός τις καὶ νέος 

2) πρὸς τὸ μαλθακόν τε καὶ νεοτήσιον τῆς τέχνης τὸν 
χαλκὸν μαλαττούσης, χλιδῆς δὲ ἦν καὶ ἱμέρου με- 

στὸς καὶ τὸ τῆς ἥβης ἔφαινεν ἄνϑος, πάντα δὲ ἠν 

88. ἐδεῖν πρὸς τὴν τῆς τέχνης βούλησιν ἀμειβόμενα᾽ 

καὶ γὰρ ἁπαλὸς ἦν μαχομένην τῇ ἁπαλότητι τὴν 
2 οὐσίαν ἔχων καὶ πρὸς τὸ ὑγρὸν ἤγετο ἐστερημένος 

ὑγρότητος καὶ ὅλος ἐξέβαινε τῆς αὑτοῦ φύσεως ὁ 
109. χαλκὸς τοὺς ὅρους εἰς τὸν ἀληϑῆ τύπον μεϑιστά- 

μένος. ἄμοιρος δὲ ὧν πνεύματος καὶ τὸ ἔμπνουν 
ὑπεδύετο, ἃ γὰρ μὴ “παρέλαβεν ὕλη, μηδὲ εἶχεν 

80 ἔμφυτα, τούτων ἡ τέχνη τὴν ἐξουσίαν ἐπορίζετο. 
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ἐκοινοῦτο δὲ τὰς παρειὰς ἐρυϑήματι, ὃ δὴ καὶ παρά- 
δοξον ἦν, χαλκοῦ τικτόμενον ἔρευϑος. καὶ παιδικῆς 
ἣν ἡλικίας ἄνϑος ἐχλάμπον. κόμη δὲ εἶχεν ἕλικας 
ταῖς ὀφρύσιν ἐπιβαίνοντας. ὁ δὲ τῷ τελαμῶνι κατα- 

ϑοέστέφων τὴν κόμην καὶ ἐκ τῶν ὀφρύων ἀπωϑούμενος 5 
τῷ διαδήματι τὰς τρίχας, γυμνὸν πλοκάμων ἐτήρει 
τὸ μέτωπον. ὡς δὲ καὶ κατὰ μέρος ἐξητάξομεν τὴν 
τέχνην χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ δαιδάλματα, ἀφασίᾳ πλη- 
γέντες εἵστήκειμεν, ὅ τε γὰρ χαλκὸς εὐτραφῆ καὶ 
λιπῶσαν ἐπεδείκνυτο τὴν σάρκα καὶ πρὸς τὴν τῆς τὸ 
τριχὸς κίνησιν μεθϑηρμόξετο. ὁτὲ μὲν βοστρύχων 
οὔλων πλοκχαῖς συνεξελιττόμενος. ὁτὲ δ᾽ ἐθϑελούσῃ 
τῇ τριχὶ ἐκτάδην κατὰ νώτου χυϑῆναι συναπλού- 
μενος. καὶ ὅτε μὲν ἐθέλοι τὸ πλάσμα καμφϑῆναι, 
καὶ πρὸς τὴν καμπὴν ἀνιέμενος, ὁτὲ δὲ ἐπιτεῖναι τ5 
τὰ μέλη πρὸς τὸ σύντονον μεϑιστάμενος. ὄμμα δὲ 
ἱμερῶδες ἦν αἰδοῖ συμμιγὲς ἀφροδισίας γέμον χάρι- 
τος. καὶ γὰρ ἤδει ξηλοῦν ὁ χαλκὸς τὸ ἐράσμιον καὶ 
ὑπήκουεν ἐθέλοντι τῷ εἰδώλῳ γαυροῦσϑαι. ἀκίνητος 
δὲ ὧν οὗτος ὁ ἔφηβος ἔδοξεν ἄν σοι κινήσεως μετέ- : 
χειν καὶ εἰς χορείαν εὐτρεπίζεσϑαι. 

Θ 
Φ 

ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ͂ 4ΓΑΛΜΑ. 

ιβ. Εἰς ἱερὸν εἰσιὼν σεμνόν τι καὶ μέγα, ὃ 
τὴν καλλίστην εἰκασίαν εἰς ἑαυτὸ μεϑίστη. ἐν τοῖς 
προπυλαίοις τοῦ νεὼ ἵδρυμένον ϑεῶμαι κένταυρον 
οὐκ ἀνδρὶ κατὰ τὴν Ὁμήρειον εἰκόνα, ἀλλὰ δέῳ .ς. 
παραπλήσιον ὑλήεντι. ἄνϑρωπος ἦν ἄχρι λαγόνος 
κατιὼν ὁ κένταυρος ἐς ἵππου βάσιν τετρασκελῆ 
λήγων. τὸν γὰρ ἵππον καὶ τὸν ἄνϑρωπον ἡ φύσις 1ρι 
ἐξ ἡμισείας τεμοῦσα εἰς ἕν σῶμα συνήρμοσε τὰ μὲν 
ἀποκρίνασα τῶν μελῶν, τὰ δὲ ἀλλήλοις τεχνησαμένη 

Ό ᾿Ξ 28." 
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σύμφωνα᾽ τῆς μὲν γὰρ ἀνθρωπίνης ὅσον ἀπ᾽ ἰξύος 
εἰς ἄκραν ὑποφέρεται τὴν βάσιν, ἀφεῖλε, τοῦ δὲ 
ἱππείου σώματος. ὅσον εἰς ὀμφαλὸν καταβαίνει, 
τεμοῦσα τῶ ἀνθϑρωπείῳ συνῆγε τύπῳ. ὡς τὸν μὲν 

ἵππον τὴν κεφαλὴν ποϑεῖν καὶ τοὺς αὐχενίους 
τένοντας. καὶ ὅσον εἰς τὸ νῶτον καταβαῖνον εὐρύ- 

νεται, τὸν δὲ ἄνϑρωπον τὸν ἀπὸ ὀμφαλοῦ μέχρι 
τῆς βάσεως στηριγμὸν ξητεῖν. τοιούτου δὲ ὄντος 
τοῦ σώματος εἶδες ἂν καὶ ϑυμὸν ἐπιπολεύοντα τῷ 90ὅ 

τὸ τεχνήματι καὶ ἠγριωμένον τὸ σῶμα καὶ τῷ προσώπῳ 
τὸ ϑηριῶδες ἐπανϑοῦν καὶ τὸ τῆς τριχὸς κάλλιστα 
ὑποκχρινομένην τὴν πέτραν καὶ πᾶντα πρὸς τὸν 
ἀληϑῆ τύπον σπεύδοντα. 

ΕΙΣ ΤῸ ΤῊΣ ΜΗΖΔΈΙΑΣ 4Γ4,47Π4. 

4 ιγ΄. Εἶδον καὶ τὴν πολυϑρύλλητον ἐν ὅροις 
ι5 Μακεδόνων Μήδειαν. λίϑος ἦν μηνύων τὸ τῆς 
ψυχῆς εἶδος ἀπομαξαμένης εἰς αὐτὴν τῆς τέχνης 
τὰ συμπληροῦντα τὴν ψυχήν, καὶ γὰρ λογισμοῦ 
κατηγόρει τὸ δήλωμα καὶ ϑυμὸς ὑπανέστατο καὶ 
πρὸς λύπης διάϑεσιν μετέβαινεν ἡ εἰκὼν καὶ ὡς 

20 βραχέως εἰπεῖν, ἐξήγησις τοῦ περὶ αὐτὴν δράματος 
ἣν τὸ ὁρώμενον᾽ ὃ μὲν γὰρ λογισμὸς ὑπὲρ τὴν 

πρᾶξιν ἐδήλου [τῆς] γυναικὸς τὰ βουλεύματα, ὁ δὲ 
ϑυμὸς τῇ δύμῃ τῆς ὀργῆς παραγραφόμενος τὴν 
φύσιν πρὸς τὸ ἔργον ἤγειρε τὴν ἐπὶ τὸν ψόγον 

95 ὁρμὴν εἰσηγούμενος. ἡ λύπη δὲ τὸν ἐπὶ τοῖς παισὶν 
ἐπεσήμαινεν οἶχτον εἰς τὴν μητρῷαν σύνεσιν ἀρρώ- 

στῶς ἔκ τοῦ ϑυμοῦ τὴν λίϑον ἕλκουσα. οὐ γὰρ 

ἄτεγκτος, οὐδὲ ϑηριώδης ἡ εἰκών, ἀλλ᾽ εἰς ϑυμοῦ 
καὶ ἀνίας ἔνδειξιν διῃρεῖτο ὑπηρετουμένη τοῖς τῆς 

ὅ0 γυναικείας φύσεως βουλεύμασιν. εἰκὸς γὰρ ἦν μετὰ 

61 
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τὸν χόλον καϑαρεύουσαν τοῦ ϑυμοῦ ἐπιστρέφεσϑαι 
πρὸς οἶκτον καὶ εἰς ἔννοιαν ἐρχομένην τοῦ κακοῦ 
τὴν ψυχὴν οἰκτίξεσϑαι. ταῦτα μετὰ τοῦ σώματος τὰ 

 πάϑη ἡ εἰκὼν ἐμιμεῖτο καὶ ἦν ἰδεῖν [τὴν λίϑον»] ὁτὲ 
μὲν φέρουσαν τὸν ϑυμὸν ἐν ὄμμασιν. ὁτὲ δὲ σκυ- 
ϑρωπὸν ὁρῶσαν καὶ μαλαττομένην εἰς στυγνότητα, 
ὥσπερ ἄντικρυς τοῦ τεχνησαμένου τὴν ἀφορμὴν εἰς 
τῆς Εὐριπίδου δραματοποιίας πλήσαντος τὴν μίμη- 
σιν, ἐν ἡ καὶ βουλεύεται συνανακινοῦσα [καὶ] σύνεσιν 
ἔμφρονα καὶ εἰς ϑυμὸν ἀγριαένει τὸ ἦϑος τοὺς πε- 

906 πηγότας τῇ φύσει πρὸς τὰ ἔχγονα τῆς φιλογονίέας 

ὅρους ἐχβάλλουσα καὶ παιδικῶν λόγων μετὰ τὴν 
ἄνομον σφαγὴν ἅπτεται. ἦν δὲ αὐτῇ καὶ ξιφηφόρος 
ἡ χεὶρ διακονεῖν ἑτοίμη τῷ ϑυμῷ ἐπὶ τὸ μέασμα 
σπευδούσῃ καὶ ἠμελημένη ϑροὶξ τὸ αὐχμηρὸν ἐπι- 
σημαίνουσα καὶ στολή τις πένϑιμος ἀκόλουϑος τῇ 

ψυχῇ. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΤΟΥ ΑΘΩΑΜΑΗΑΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ. 

ιδ΄, Εἰκὼν ἦν ἐπὶ ταῖς Σκυϑικαῖς ἠιόσιν οὐκ 
εἰς ἐπίδειξιν (μόνον). ἀλλὰ καὶ ἀγωνίαν τῶν τῆς 
γραφικῆς καλῶν οὐκ ἀμούσως ἐξησκημένη. ἐκτε- 
τύπωτο δὲ κατ᾽ αὐτὴν ᾿ἀϑάμας μανίαις οἰστρούμενος. 
ἦν δ᾽ ἰδεῖν γυμνός. αἵματι φοινίσσων τὴν κόμην. 
ἠνεμωμένος τὴν τρίχα. παράφορος τὸ ὄμμα. ἐχπλη- 
ξίας γέμων καὶ ὥπλιστο δὲ οὐ μανίαις μόνον εἰς 
τόλμαν, οὐδὲ τοῖς ἐξ Ἐρινύων δείμασι ϑυμοφϑόροις 
ἠγοίωτο. ἀλλὰ καὶ σίδηρος τῆς χειρὸς προεβέβλητο 
ἐκϑέοντι παραπλήσιος. ἢ μὲν γὰρ εἰκὼν ὄντως ἦν 
ἀκένητος, ἐδόκει δὲ οὐ τηρεῖν τὸ στάσιμον. ἀλλὰ 
δόξῃ τῆς κινήσεως τοὺς ϑεατὰς ἐξίστη ὑπὸ τοῦ φό- 

- 

τῷ φ 

τῷ ὥι 

ε 

βου χλωρόν τι καὶ τεϑνηκὸς ὁρῶσα, παρῆν δὲ ἡ 530 
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ἸΙνὼ περιδεής, ὑπότρομος, ἐνηγκάλιστο δὲ καὶ παῖδα 
νήπιον καὶ τὴν ϑηλὴν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ προσῆγε 
τὰς τροφίμους ἐπιστάξουσα πηγὰς τοῖς τροφέμοις. 
ἠπείγετο δὲ ἡ εἰκὼν ἐπὶ τὴν ἄκραν τοῦ Σκείρωνος 

5 καὶ τὴν ϑάλασσαν τὴν ὑπόρειον, τὸ δὲ ῥόϑιον πρὸς 
ὑποδοχὴν ἐκολποῦτο κυμαίνειν εἰωϑός, καὶ Ζεφύρου 
τι κατεῖχε τὸ σῶμα λιγυρῷ πνεύματι τὴν ϑάλασσαν 
κατευνάξοντος. ὁ γὰρ δὴ κηρὸς ἐφάνταξε τὴν αἴσϑη- 
σιν, ὡς καὶ πνοὴν δημιουργεῖν ἐπιστάμενος καὶ 

τὸ ἀνακοντίζειν ϑαλασσίους αὔρας καὶ εἰς ἔργα φύσεως 

ἐπάγειν τὴν μίμησιν. παρεσκίρτων δὲ καὶ ἐνάλιοι 
δελφῖνες τὸ ῥόϑιον ἐν τῇ γραφῇ τέμνοντες καὶ ὅϑοτ 
κηρὸς ἐδόκει διαπνέεσθϑαι καὶ πρὸς τὸ τῆς ϑαλάσσης 
νοτίξεσϑαι μίμημα πρὸς αὐτὴν τὴν οὐσίαν ἐξαλ- 

15 λαττόμενος. ἔν γε μὴν τοῖς τοῦ πίνακος τέρμασιν 
᾿Φμφιτρίτη τις ἐκ βυϑῶν ἀνέβη ἀγριόν τι καὶ φρι- 
κῶδες ὁρῶσα καὶ γλαυκόν τι σέλας ἐκ τῶν ὀμμάτων 
μαφμαίρουσα, Ν ηφηΐδες δὲ περὶ αὐτὴν εἱστήκεσαν, 
ἁπαλαὶ δὲ ἦσαν αὗται καὶ ἀνϑηραὶ προσιδεῖν καὶ 

20 ἀφροδέσιον ἵμερον ἐξ ὀμμάτων στάξουσαι, ὑπὲρ δὲ 
ἄκρων τῶν ϑαλασσίων κυμάτων ἑλίσσουσαι τὴν 
χορείαν ἔπληττον. περὶ δὲ αὐτὰς ᾿ῷκεανὸς βα(ϑυδίέ- 
νης) ἐχέχυτο μικροῦ τῆς τοῦ ποταμοῦ κινήσεως καὶ 
κυμαίνειν διδαχϑείσης. 
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ἀϑρόον ἀνέβλεψεν 130, ἈΠῈ 
ἀϑρόον “ὥμωξαν Ὡ; 188, 10: 
τὸ ἀϑρόως σῶφρον 197, 14. 
ἄϑυτα͵ σπλάγχνα 810, 2. 
οὐκ ἄϑυμος͵ τὸν θάνατον 
2608, 7, ἀϑύμῳ εἴδει πελά- 
ξει Ἂ. Ὁ ΟΒΌΣ ΤΕΣ 

νόσον ἐς αἶγας “τρέψαι Ρ͵Ιο- 

ψοῦ!. 2, 179, 8. 
αἰγυπτιάξει ἡ ἡ δεοσβδλη τῆς 
γραφῆς 3, 300, 

αἰδὼς τοῦ ἔν Ξε Ῥαᾶον οοἱ- 
{π5 2, 196, 38. 
αἰϑὴρ ἐν τῇ ψυχῇ 1, 38. 
“Αἰθίοψ βπεανός 540, 6. 
αἰθ ον, ἀπόρρητος αἰσϑήσεων 
914, 

ἈΟ ἸΩΣ αἷμα(οερᾶθιη) παύ- 
ειν 520, 

Πυϑαγόρας παρέδωκχε τὸ αἱἰ- 
νιττεῖν ὁ 220, 26, 

αἱρεῖν τινὰ τῷ εἴδει3, 191,29. 
ἐκ τῶν παρόντων ξλών 289, 21]. 
χρόνος ἄρας. δένδρα 2, 138, 32. 
ἄρασα ναῦς χιλέᾳ κώπῃ ἐκ 
Κ. 2, ὅ9, 7. τὸ μὴ ὑπὲρ 
τοὺς ᾿ἀνθρώπους, αἴρεσϑαι 
29, 9. ἄρασθαι ὅπλα 31,2. 
ἜἘ. ϑυσίας ἀρϑεῖσα ΤΣ 864, 
20, ἐς ϑείαν μνήμην ἤρ- 
ὕησαν 109, 26, αἴρει Ἶν- 
δοὺς “ἐν παντὶ λόγῳ 211, 9. 
γυμνὸν τὸν πέλεκυν ἠρμέ- 
νοι ἡγεμόνες 102, 80. κρά- 
τος ἤραντο τῆς ἐπιστήμης 



Ἀθρτοίρ 
τ ν! 

2, 296, 4. ἡ πᾶν πέντρον 
γλώττης ἠρμένος 2, ὅ8, 12. 
αἰσϑητηρίων πηγαί 800, 20. 
αἴσια πρὸς τινὰ φϑέγγεσϑαι 
194, 14. 

᾿ αἰσχύνη ἀγῶνος 3, 386, 39. 
αἰσχύνην ἔχει τὸ ἀκριβοῦν 
ταῦτα 2, 211, 3. πρὸς αἰσ- 
χύνην ἐστὶ τὸ μισϑοῦ φι- 
λεῖν 2, 251, 19, 

ἡ͵ τοῦ πλοῦ αἰτία βλέπει ἐς 
Ἰάσονα 2, 861, 18. αἰτέαν 
παρὰ τοῖς πολλοῖς ἔχειν 3, 
2ὅ, ὅ. λῃσταὶ τὴν αἰτίαν 
188, 9. αἰτία ἀλαξών --- ἀ. 
ἀλαξονείας 5.3.1... 
ἀκατάσκευος τέχνη 219, 25. 
ἀκειρεκόμης ᾿Δπόλλων 9, 299, 
21. 

διετέλεσε ἐς γῆρας βαϑὺ ἀκέ- 
ραιός τε καὶ ἄρτιος 2, 28, 21. 

πόλεμος ἀκήρυχντος σ᾽ 564, 8, 
εἰ μετὰ τοῦ ἀκινδύνου γί- 
«νοιτο 154, 29. 
ὁ ἀκκισμὸς τοῦ μεγαλογνώ- 
μόνος 2, 248, 10. 
ἐστασίαξον ἀκμαξούσαις ταῖς 
γνώμαις 2, 42, 2. 
ἢ ἀνεπήδα περὶ τὰς ἀκμὰς 
“τῶν ὑποθέσεων 2, 48, .19. 
Τ᾿ λαμβάνονταί τινες ἀκμῆς 
'τοῦ ἀνδρὸς, 3. 88; 32. 
ἡ αἵ ἀκμαιότεραι ὑποϑέσεις 
3, 89, 4. 
ἡ ἀκόλαστοι ῥυϑμοί3 2, 102,18, 
τοῦτο οὐκ ἐς τὸ ἀκόλουθον 
εἰρῆσϑαι δοκεῖ 1528, 31. 
ἀκοντίοις εἴϑιξεν ἈΦ. Ἧν 
πάλαι σε ἀκούομεν 22, 
ἤκουε εὖ διατιϑέμενον ξὺν 
ἀρχήν 201. 39. 
ἄκρατος καὶ τυραννικὰ ἐν 
οἴνῳ ΒΝ 16.995. 0  .110.,,339. 
ἄκρατοι τὸ αἷαα ϑαῖϊγτϊ 2, 
825, 20. 

τὸ ἀκράτως μέλαν 3, 80, 8. 
ἡ ἀκρατῶς ἀττικίξζειν 2, 

᾽ 
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ἡ τὸ ᾿ἀκριβὲς͵ τῆς τέχνης 2, 
108, 82, { ἀκριβῆ ὀνόματα 
.» 91, 6. 
τ κατέϑελξε καὶ τοὺς μὴ τὰ 
Ἑλλήνων ἀκριβοῦντας ΓῈ 18, 
14. ἵ οὐκ ἐσμὲν τῶν ἐμούν- 
Ἐμν; ΠΣ τῶν ἀκριβούντων 
2, 88, 
ἄκριτος Ὁ αϑθες 3,214, 20. 
Ἷ ὁ μισϑὸς τῆς ἀκροάσεως 

,. 99, 1δ΄ 
τοῦ μέλιτος ἄκρω δακτύλῳ 
γεύεσϑαι 2, 88, 20, 

νῇσος ἀκρωνυχίαν ἐξαίρουσα 
3, 864, 6, 
ἠκρωτηριάσϑη ἡ βουλὴ τοὺς 
εὐδοκιμωτάτους 9. 41: 

οἵ ἀκταίας οἰκοῦντες πόλεις 
2, 184, 24. 

ἀκτινώδης ἡ η παντάρβη 119, 20. 
τὰ πρὸς ἀκτῖνα ἔϑνη 44,12. 
ἀκτῖνες κόμαι, Ἡλίου 2, 288, 
φῦ. λοξαὶ αἱ ἀκτῖνες τῆς 
σκιᾶς 2, 827, 18. 

πρὸς τῷ ἀλγοῦντι ὁ νοῦς 
390, 9, 

Ἅ. τὸ μὴ περὶ ἀληϑινῶν 
ἐρεῖν ἀληϑεύει 118. 233. ἀλη- 

ϑεύειν ἐν ταῖς γραφαῖς 3, 
8540, 35. 

οἵ ἵπποι ἧττον μὲν καλοί, 
ἀληϑέστεροι δέ 3, τ 22. 
ἀληϑινὰ σιτέα 2, 250, 

φϑόνῳ ἁλοὺς Ὡγεῖνη τὸ 
παρελϑεὶν ἐς ἄνδρας 2, 112, 
21, 

ξάλω αὐτίκα τῆς 
11ῦ, 14, 

ἁλιπορφύρου τι ἄνϑος ἔχει 
ὥ, 8602, ΤῈ, 
στρόφιον τῶν ἁλουργοτάτων 
809, 29, 

ἅλουρ "ἕα φοινικῆ 2, 994, 20. 
ἡ ἐνεδείκνυτο πολὺ τὸ ἀλύ- 
πως φράξειν 2, 48, 38. 

ὑπέρφρον καὶ ἀπρενὸὶ πνεῖ 
..5358,.:18; 

κόρης 3, 
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οἵ ἀμαϑεὶῖς τῶν ποταμῶν 3, 
591. 206. 

᾿Ἀμαλϑείας κέρας. ῬΙΌΥΘΙΡ, 
Ὁ Θ᾽. 915 
Θῆβαι, οὐκ ἀμάντευτοι 2, 
900, 
ἁμαξῶν ἄσμα 1599.18. 
βοῦς ἁμαξεὶς͵ Ἔ 984, 90. 
Σαυϑῶν ὁπόσοι. ἁμαξεύου- 
σιν 281, 16. γῆ ἁμαξεῦσαι 
ἄπορος ἢ, 818, 22. 
ἀμάρτυρος Διβύη 204, 8. 
ἡ ὄψις ἀμβλύνεται διακρι- 
βοῦν τι 2, 51, 4. 

ἀμβροσία ἡ ὀσμὴ τοῦ χωρίου 
2, 181, 37. 

ἀμείνων ἂν ἦν ἐκδιδαάξας 2, 
184, 10. 

τὸ μὴ ἀμελῶς φραξειν » 
101, 24. ἀμελῶς τῶν μελῶν 
ἀκοῦσαι 158, 2, 

ἀμετρόβιοι κόρακες. 2, 214, 8, 
ἀμήχανα ὕψη κυπαρίττων 
10, 14. ἐς ἀμήχανον ἐμπε-- 
σεῖν Ὥλεην 8. 

ἀμήχανον βλέπει Πασιφάη 
2, 8518, 20. ἀμήχανον εὐ- 
γένειαν ἐπιδηλοῦν τοῖς ὄμ- 
μασι ῥα ῖδῷ ἢ τ5 . 

οἵ Ἰουδαῖοι ἄμικτον βίον 
εὑρόντες 191, 34. οἵ, 810, 27. 

ἁμιλλᾶσθαι φᾶτοθπι 6588. 2, 
ὅ9, 9, 
ἀμνημονεῖν 2͵ ὅ4, 
φϑόγγος ἄμουσος δ, 19. 
(- ποταμὸς τῶν οὐκ ἀμού- 
σων 32, 511, 11. 
οὐκ ἀμούσως παραιτεῖσθαι 2, 
29, 20. οὐδὲ ἡ ϑαλαττα 
ἀμούσως ἔχει ὃ, 8602 

ἡμπίσχετο λεπτά 3 τς ἯΙ. 
ἀμύϑητον ϑησαυροῦ χρῆμα 
ὦ, ὅθ, 24, 

Τ ἀμφιβολίας πλείστας ἐπε- 
“νόησε Ή10.. Ὁ: 
ἀμφιλαφεῖς βότρυς ,,..860; 
29: 
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»ϑν Ὁ Ἵ, , ΨΥ ἐπα 

οὐκ ἂν παραταάξεσϑαι αὐτὸν 
09, “: 
ἀνὰ πᾶν ἔτος 2, 201, 2. 
ἀναβαίνειν ὄρος 49, ἴδ: 

μή σε λειμὼν ἀναβάλη τοῦτο 
2, 838, 9. ἀναβάλλεσϑαι τ 
ἄδειν 5, ὅ1, 10. οἵ, 220, 19. 
εὐχὴν ἀνεβάλετο τῷ Ἔρω.-. 
τι ὁ Περσεύς 3 ,» 886, 21. 
αἵματος ΦΟΣ Β ΒΕΙΕ διαμε- 
τρεῖν 188, 8. 

νῆσος ὑφ᾽ ἁλὸς ἀναβρωϑεῖσα 
2, 8θὅ, 11. 
ανεβέω ἡ πόλις Ἴδ, ἈΠ 1. 
κηστις ὑπὸ τοῦ ἬΝ ἀναβιω- 
ϑεῖσα 104, 8. 

πλόυτος ἐπὶ Ἡρώδου ἀνέ- 
βλεψεν 2, ὅθ, 8. οἵ Ῥωμαῖοι 
οὐ δύνανται πρὺς δημοκρα- 
τίαν ἀναβλέπειν 192, 82. 
Ἧρ. ἀνέβλεψεν ἐς τοὺς ἀκρο- 
ὠμένους 2, 18, 82. 

ἔβλεπεν οἷον οἵ λέοντες ἐν 
ἀναβολὴ τοῦ ὁρμῆσαι 2, 
180, 18. ἀναβολαὶ τῆς δίέ- 
κῆς 3322, 12. ἀναβοῆσαι καὶ 
σχετλιάσαι 9 1119: 
ἀνεβρυχήσατο ἐλεεινόν 3023, 
18. 

τῷ βασιλεῖ ἀνηγγέλη ταῦτα 
51: 

ἠναγκασμένα καὶ τεχνητὰ λά- 
χαναὰ 29, 14, 

ἀναγκοφαγεῖν 3, 101,8; 280,8. 
φίλοι ἀναγεγράψονται : 88, δ1. 
ἀναγράφει τι καὶ ἀνατυ- 
ποῦται ἡ γνώμη δημιουργίας 
κρεῖττον 282, ὅ, ἡ ξύνεσις 
Ὀρέστῃ τὰτῶν Ἔασθίν εἴδη 
ἀνέγραφεν 209, 

Ἐ. τὸ γένος ἐς Ν᾽ ἀνῆγεν 2, 
100, 2. τῆ προμνήστρια ἀνῆ- 
γεν αὐτὸν ἐς τὴν 4. ἰσχύν 
2, 111, ὅ, ἔγραφε πρὸς τὸν 
Ἂ: ἄρχοντα ὡς ἀαλορεόσί 
καὶ ἀναχϑείη 200, ὅ. οἴ, 2 
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206, 10. ὃ ὄροφος ἐς θόλου 
,ἀνῆκται σχῆμα 29. 2, 
ἡ γῆ χρυσοῦ ἀνέδειξε ϑη- 
κὴν 80, 31. τὸ Σίγειον σῶ- 
μα ἀνέδειξε γίγαντος 2, 
188, 1: 

ἠρώτα ὑπὲρ αὐτῶν οὐδὲν ὡς 
μὴ ἀναδέροιτο 2, 48, 0. 

ἀνέδησαν εἰ ἐδα) τὸ παγ- 
χράτιον 2, 141, 25. μίτραν 
ἀναδοῦνται λευκὴν 94, 28, 

δεῖταί μου δ. Ζι ἀναδιδάξαι 
ὑμᾶς 202, 16. τὰ Αἰσχύλου 
ἀνεδιδάοκετο 220, 10. 

ψεανίας ἀνεδόϑη 186, 6. 
Β9. 7. 

ἀνέξευξαν ἀποβαλόντες τὸ 
ἀκούειν 239, 10, 

τὴν ἀσπίδα πεποίηνται ἀνά- 
ὅημα 10, 1. Ἑλένη ἀνάϑε- 

οἵ. 

τᾷ τῆς Ρωμαίων ἀγορᾶς 
ν 106, 832. 

ἐν ἀμφοῖν ἀναϑεωρῆσαι 
βίον 81, 11. 

ἀνεθόλουν ἐπ᾽ αὐτὸν τοὺς 
᾿Αϑηναίους 2, 01, 18. 

πηγαὶ ἀναϑρώσκουσαι παρὰ 
τῆς ,.γῆς 96,;..15: 

πολλὰ τῶν ἀναίμων τε καί 
καϑαρῶν καϑήγισε 181, 14. 

Πολυνείκη 4. ἀνήρηται 2, 
884, ὅ. 

τὰς χαίτας ἀνεκάλει 390, 
λέων ἀνακείμενος τῷ ΠῈΣ 
202, 21. 

τὰς ὄψεις πη ας ἀπῆλϑε 
τυφλός "Ὰ 182, 10 
ἀνακποπεὶς ὑφ᾽ ὧν ἤκουσε 2, 
00. 11. 

ἀνέκραγέ ποτὲ ὁ Π. ἐπ᾽ ἐπε 
νοις τοῖς ἔπεσι 2, 110, 

τὰς ἐξ ἀ ἀναχτόρου φωνὰς δεν 
τράπη 105; 10: 
ἀρχὴ ἀνακτηϑεῖσα 80, 238, 
τὰ ὑποδεδωχότα τῶν δημο- 
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σίων ἔργων ἀνεκτᾶτο 2, 
107, 18. 
ἀνακύψας ἔφη 118, 80. 
ἐκ βιβιέου ἀναπεκυφέναι 2, 
894, 2 

τάφους διεφρϑορότας ἀναλα- 
βεῖν 21, 11, ἀναλαβεῖν εἴ- 
δωλόν Ξ, ἐς τὸν νοῦν 60, 10. 
τὸ ἀνειλημμένον τῶν τριχῶν 
2, 847, 19. οἵ, 2, 141, 8, 
ο βασιλεὺς ἀνέλαμπεν ἔτι 
μᾶλλον 188, 81. οἵ. 2, 88, 18. 

τὰ Ξέρξου ἀναλεγόμενος 
ἐπαινῶ τὸν ἄνδρα 110, 28. 
πλεῖστα ἐς μνήμην ἘΡΣΣΣ: 
γετο 14, 1, 
ἀναλιχμᾶσϑαι τὸ τῶν ϑυο- 
“μένων αἷμα 302, 
ἀναλογία τῶν τοῦ σώματος 
μερῶν 23, 2714., 29. Γ᾽ 8; 
ἀναλύειν ̓ βασιλέα περὶ πραγ- 
μάτων ἤδη βεβουλευμένων 
198, 3 22, ἀναλύει παρὰ τοῦ 
ἀὐτ  ρὰς οὐδείς 284, 28, 

λῃσταὶ ἀνεμάνϑανον τίς τί 
ὐ γοι 101, 18. 

στόμα Ἐπέο τα 
ἐρωτικῆς Ὡ, 8417, 

ἰᾶσϑαι λόγῳ ΠΩΣ καὶ οἴνω 
210; 22. 

ἀνένευσεν ὁ Ἅ. μὴ πράττειν 
τοῦτο 16, ΕΡῈ 

παιδέον ἄοινον 2, 800, 80. 
Ζιονύσιος τοὺς ὁμιλητὰς τὸ 
μνημονικὸν ἀναπαιδεύειν 
ἐλέγετο 2, 86, 8. 

ἱ αἀναπαίοντες 
104, 4. 

τοὺς 'λόγους ἀνέπαυεν ἐς παρ- 
«αγγέλματα, 118, 9. 
ὑπὲρ “οκροὺς ἀναπέμπονται 
οἵ τῷ Τροφωνίῳ ξυγγεγο- 
“νότες 885, 21. 

ὁ ᾿Ισϑμὸς ἀνεπέτασε τὰ στέρ- 
νὰ 2, ΕἸ Ἐκ δ, οἷς 
ἡ ἀναπηδᾶν τοῦ ϑρόνου 2, 
45.,. 93...»5. αἱϑῶς 7.119. 5. Ὁ '; 
τῶν ϑάκων 9, 548, 10. 

ὀπώρας 

δυϑμοί 2, 
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ἐν Εὐβοίᾳ κοίλῃ πολλὰ τῶν 
ἀκρωτηρίων αναπέπηγενΊ0:, 
14, 

ὁμιλίας ἀναπίμπλασϑαι φαύ- 
λου 119..19- 

ἐπιστολὴν ἀνέπλασαν 289, 8. 
μέλι ἀγαπρήμμοθεῖν ὡραῖον 
ῶ, 8589, 24 

ἀναπλῶσαι τὸν Βαῖτιν 108, 
1ὅ, 

τῶν Ὡρῶν τι ἀναπνεῖ 2, 
989, 4. οἵ χρησμοὺς ἄνα- 
πνέοντες 32 2. 28, 18, ἀνέπνευ- 
σεν ὑφ᾽ ὧν ἤκουσεν 2, 
210, 2. 

τὸν ταὼν ἀναπτεροῖ ὁ ἔπαι- 
νος 2, .110, 20, 
νῆμα ἀναπτύουσιν ἀράχναι 
2, 8582, 28 

τὰ ἐντεῦθεν φυόμενα ταῖς 
τῶν σοφιστῶν γλώτταις ἀνῆ- 
πται 520, 20. Ἅ. χορὸν φι- 
λοσόφων ἀναψάμενος βαδίέ- 
ξει 154, 14. τὰ τῆς διαλέ- 
ξεως͵ ΤΩΣ, Πλάτωνος ἀν- 
ἡμμένα 2, 119, 22. κάλ- 
λος ὀφϑαλμῶν ἀνάπτεται 2, 
338, 15. 

ἀναρρέων καπνός 2, 381, 91. 
ναῦς ναῦν ἀνερρήγνν 2, 
218, 29. λαγωὸς ἀνερρωγὼς 
τὴν γαστέρα 2, 880, 18. 

παῖς ἀνερριπτεῖτο 705.19... Ὁ 
ἀναρριπτοῦντι αὐτοσχέδιον 
πλεῖστα ἐνέδωκε τῇ τέχνῃ 
Ὥ, 117|. 18. 
ἀνήρτηται τον ἀκινάκην 2, 
904, 18. τοὺς ἐλλογιμωτά- 
τους ἀνηρτήσατο 2, 13, 4, οἵ, 
1, 822, 1, 2, 191, 1. 
ἀνασείειν χαίτην ὦ, 510, ὅ. 
τὼ χεῖρε 2, 848, εἰ 
ἀνεσκεύαξεν ᾿ἀϑηναίους ϑα- 
λάττης 2; 20, 28. ἀἁ. ᾿Α4. ἐς 
τοὺς δήμους 2, 49, ὅ. 

εἴποις ἂν, τοὺς ὀφθαλμοὺς 
τοῦ ΜΙ. ἀνασπκοπεῖν τι τῶν 
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ποιητικῶν 2, 861, 24. τὸς 
ἴκρο ἀνεσκόπει τῶν ὀμμά- 
των ; 118, 90, 
ΡΞ τὴν Νάξον ἐ ἐκ τῆς ϑα- 
λάττης ἀνασπῶν 5... 9. 
ἐπιστολὴν ἀνέσπασε τοῦ κολ- 
που 116, 9. 
μυκτῆρες ἀνεσταλμένοι τὸ 
μέτριον 2, 800, 

εἶδεν νεανίαν ἐκ δεξιᾶς ἄνα- 
στρεφοθ τα μετὰ πλείονων 
3, 84. Ε, 
ἀνατεῖνον ὅρος Ζ20..10.Ψ.Οὕὔἵ; ὦ; 
967, 4. 
οἵ ἀνατιϑέντες 4ιονυσίῳ τὸν 
᾿Δράσπαν ᾿ἀνήποοι τῶν τοῦ 
71: ῥυϑμῶν ὃ... 97,9, “δὲ, 
40, 29. ϑέατρον ἀνέϑηκεν 
ΣΙ ἐπὶ Ῥηγίλλῃ 32, 64, 11. 

ὁ τι ἤκουσεν, ἀνατυπῶσαι 
ἱκανὸς ἦν 19, 91. ἄνατυ- 
ποῦσϑαι χρὴ τὸν βασιλέα 
οἷον [ρος μα τοῖς νόμοις 
207, 

οἵ ϑεοὶ τῷ ἀνδρὶ ταῦτα 
ἀνέφαινον 840, 11. τὸ τοῦ 
Ἡφαίστου περὶ τὴν τοῦ 4. 
ἀσπίδα ἀναφαένεται 66, 19. 

ἐς διδασκάλους ἀναφέρειν 
φιλοσοφίαν 10, 80, Φιλίσκος 
ἀνέφερεν ἐς Θαμοῦν (5ο. τὸ 
γένος) 209, 26. οἐ. 2, 18, 160. 
προσήκει ἀναφέρειν τῶν 
σχετλίων τούτων 280, 14, 
φρόνημα τῶν ᾿Δευκτρικῶν 
ἀναφέρον 3, 21, ὅ. ἐς πολλὰ 
τῶν ΕΣ πλεονεατημάτων 
ἀνέφερεν Ὁ,.9 7: 21. ΠΕ μξ-. 
ὅϑης αἀναφέρειν 2, 889, 22. 
οἴ, 284, 8. 

τὸ πολὺ τῆς ᾿'Ερετρίας ἀνέ- 
φυγεν τὸν Καφηρέα 20, 
21. 

τὸ κινδύνευμα τοῦτο πρῶ- 
τος ἀνεφϑέγξατο 2; .5.,.9. 
ἀνεφοίτα ἐς τὴν Ἴδην Φ; 
1607, 20. 
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φαντασία ὑποθήσεται ὃ μὴ 
εἶδεν πρὸς τὴν ἀναφορὰν 
“τοῦ ὄντος 281, 
ἐμὲ ἡγείσϑω ἀναφροδισίαν 
πᾶσαν 309, 16. 

; ἀναφυσῶσιν αὐλοὺς ὕδατος 
νῆτται 301,8. ἀ. ἡδὺ κύκνοι. 
911, 9, 
ἐκ φίλων ἀναφύεται ἀγαθὰ 
67, 30. ἄτοποι λόγοι τῆς 
τοιᾶςδε φιλοσοφίας ἄνα- 
φύσονται 284,21. μετ᾽ ἐκεί- 
νην τὴν ἐκκλησίαν “Ζημό- 
στρατοι ἀνέφυσαν καὶ Τίρα- 
ξαγόραι 3, ΘΓ, 19. οἴ, 1, 279, 
10; 520, 9, 
ἄνα αιτίξει Δ. τὴν κόμην 
ὑπὸ τοῦ τῆς γνώμης ἑτοί- 
μου 2, 114, 82, ϑάλαττα 
ἀναχαιτίξουσα 2, 8568, 27. 
Ν. δοκεῖ μοι φόβου μεστὸς 
ἀναχωρῆσαι τῆς Ἑλλάδος 
«τι, Σ 
ἀναψυχὴν τὐταει παρὰ τῆς 
δρόσου 32, 840, 3 
ἀνδρίξεται γυν ᾿ 298, 11͵ 
ἀνδρέξεσϑαι Ἐν γυναῖκα 
39, 6. οἵ. 2, 250, 14. 
Φ διφυὴς ἐτέχϑη καὶ ἀνδρό- 
ϑηλυς 2.) 8, 21. 

καινὸν ἀνδρολήψιονϑ, 249,10. 
ἀνδροφόνος τῆς κεφαλῆς ΠᾺ 
2859, 4, 
ἀνειλῆσαι πολεμίους 2, 2. 
Ἧ ἀνειμένως τὴν γλῶτταν 
ἡρμόσϑαι 2, 10, 28. 

Π. ἀνιὼν τὴν δευτέραν Ὀ- 
λυμπιάδα ἐπὶ τοὺς ἄνδρας 
Ὡ, 140, 21. 

Κ. πόλεμον “Μακωνικὸν ἀνεῖ- 
πεν ἐς πάντας 3, 18, 4. δού- 
λην τις γυναῖκα ἀνεῖπε 
καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐνέ- 
γραψε 842, 8. 
τοὺς ὁμόρους ἀνείργουσι 
61,382. ἀνείργεσϑαι ἀπάτης 3, 
338, 260. 

φαντασία χωρεῖ ἀνέκπληκ- 
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τος πρὺς ὃ αὐτὴ ὑπέϑετο 
281, 

νόμος ἀγξέφη μηδὲ τὸν γυμ- 
ναστὴν ἀνέλεγπτον εἶναι 2, 
211. 9. 
ἀνελλιπέστερον καὶ προσφο- 
οώτερον σπουδάξειν 2585, 82. 
ὄρνιϑες “ποσμοῦσιν ἄλσος 
τῶ τε ἀνέμῳ τῶν πτερῶν καὶ 
ταῖς ἀπ αὐτῶν ᾿βανίσι 9: 
ἐγ ΤῊΝ 21. τὸ τῆς μελέας 
φυτὸν ἀνεμοτρεφὲς 3, 843, 
21. 
τὸ ἄνετον τῆς κόμης 2, 847, 8. 
ἐκόμα ἀνεπαχϑῶς 2, 190, 24. 
τὸ ἄκακον καὶ ἀνεπιβούλευ- 
τον 2, 259, 29. 

οἵ οὐκ ἀνεπιστήμονες βάρ- 
βαροι 324, ὃ. 

οὐκ ἀνεπιτήδειοι 804, 18. 
γλώττης πῆς ̓ἀνεπιτηδεύτως 
εἶχεν 282, 
ἀνέραστος καὶ βάσκανος 3, 
102, 0. 
ἡ Ναύκρατις ἀνερρήϑη νι- 
κῶντος Φαιδίμου 2, 208, 28. 
Αἰσχίνης πυλαγόρας ἀνερρή- 
ϑὴ 2, 22, 82. 
οἰμωγὴ τῆς Θ. ἀνευφημού- 
σης 3, 306, 6. 
Ζ. τὸ ἀνασχεῖν Π. τάττει ἐν 
τοῖς ξἑαυτοῦ ἄϑλοις 291, 83. 
φόνων ἀνασχεῖν ψυχὰς μὴ 
προσάπτεσθαι πα ον Ἢ, 
ἀνασχοῦσα ἐκ τῆς ϑαλάτ-.- 
τῆς 32, 344, 22. αἵ Μακάρων 
νῆσοι πρὸς τὸ ἀοίκητον 
ἀνέχουσιν ἀκρωτήριον 100, 
80. ἀνέχου διδάσκοντος 13, 
Φ2, 

ἀνηβήσει τὰ στάδια ὑπὸ 
τοῦ εὖ γυμνάζειν 2, 291, 18. 
6Ε. 1, 301, 10. 
ἀνήκοοι τῆς γῆς 301, 36, 
ἀνήκοοι τῶν ΖΊ. δυϑμῶν ον 
81, 10. οὗ, 14, 8: 113, 14 
ἀνϑεστιῶσι ποιηταὶ ὀψοποιίᾳ 
λαμπρὰ 3, 350, 4. 



440 

γῆ πάσης ἀρετῆς ἡ γη ἤνϑησεν 
157,1. οἵ, 3,304, 16. τὸ αἷμα 
ἤνϑηκεν 5, 861, 1. ἀνθοῦσα 
γραφαῖς στοά 5, 99, 24. 
ἡ ἄνϑη τοῦ ταώ 2, 192, 1. 
2. ἀνϑίσας βόδοις κεφαλήν 
"» 5117, 1. τυ υνο Ἐπ ῇ σκευή 
2, 817, 

τὸν νόμον τῇ φύσει ἄνϑο- 
μοιοῦν Ὁ 908,..51. 
ἄνϑος ,αἴματος 2, 849, 20. 
πορφύρας 2, 142, 14 --- πυ- 
οὖς ὦ, 390. 20, - κύματος 2 
851, 11. τὰ οἴκων ἄνθη Ἂ 
64, 18. 
ἀνϑοσμίαν πίνειν 2, 138, 25. 
αἴ ἐξ ἀνθρώπων πληγαί 
282, 17. 

δρόμους ἀνῆκας 2, 151, 28. 
ἀγέλαις τὰ ἑαυτοῦ ἀνεὶς ΄4- 
ναξαγόρας 18, 1. οἱ 8, 
12: 185, 28. ὧραι ἀνειμέναι 
καὶ ,“γελῶσαν 2, 249, ἘΠ 
ἀνιμᾶται ἡ αὐγὴ ἀπὸ τῆς 
ἀκτῖνος 92, 18. 
ἀνιστάναι, τὴν, γνώμην 80, 
24, ἐπὶ τὴν διάλεξιν ἀνίστα- 
το 117, 20. ἀνίστανται βῆχες 
ὑπὸ “τοῦ νοσήματος 1602, 6. 
τὸ ἀνεστηκπὸς τῆς γνώμης 
2, 197. 19. τοὺς ᾿ἀχαιοὺς 
ἀναστῆσαι τοῦ Ἰλίου 2, 204, 
21. ἀνίσχων “Ηλιὸρ Ὁ. 177; 
28. αἵ ὑπερβολαὶ τοῦ Κ᾿ το- 
σοῦτον ἀνεστᾶσιν, ὡς σχί- 
ξεσϑαιν περὶ αὐτὰς τὸν ή- 
λιον 48, 20. οἴ, 87, 20. 

τὸν ᾿4π. ἀφανῶς ἀνίχνευεν 
61. Ὁ: 
Εἰ οῆ ται εἶχον τοῦ πάϑους 

(2... ὃ: 
ἄνοια --- ἀτ 
816, 29. 

σοὶ τὰ στέρνα ἀνεῴῷχϑαι δο- 
πεὶ τἀμὰ 189, 17. 
ϑάλαττα ἀνοιδοῦσα 101, 28. 
νόσος ἁ. 121, 2, 808, 2. 

οὗ σοφοὶ ἐπ᾿ ὄχϑου ἀνῳπι- 

ἐβθ τυ. 8: «οὔ- 
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αὐχίσρι ο1. 30»  Υ λοθ,,0ς 
201, 

αἵ τῶν πολέμων ἀνοχαί 3, 
167, 20. 

ἀνταγωνίξεσϑαι Νέρωνι 110, 
20. 

δοπῶ τι ἀντακούσεσϑαι 2, 
8838, 34. 
Ἵ δοκοῦντι ἀποσχεδιάξειν 
ἀντακενεγυφξθιας ἡ μελέτη 
2. 8ὅ, 9 
ἀντανήγαγον λόφον ὄρει. 142, 
29. 
ἀνταπαιτεῖν 60, 8, 
τοῖς ἐρρωμενεστέροις ἀντ- 
αποδύεται 2, 811, 21. 
ἡ ἀνταύγεια τοῦ ἡλίου χρῶ- 
μα προσβάλλει ὕδατι 2, 
ϑ02, ἢ 
ἀντεχντείνειν πλοῦτον δεινό- 
,τητι 2, 80, 28, 
ἀντεξαίρειν λόγοις ἔργα 3, 
24, 24, 

τὸ ἀντερᾶν τῷ 4,. οὐκ ἐδε- 
δέεσαν 298, 1. 
ἀντερείδειν τὸν ὦμον ἴῃ Ἰποία 
2,,ὃ8, 20. 

ταύροις ἀντήριξε Ὁ. 189; 29. 
ἀντεφεστιάξειν 2, 79, 98. 
σοφιστὴς ξυσπουδάξων βει- 

ακίοις πῶς ἂν ἀντίσχοι 
ἐκπλήξει; 2.541... 
ἀντιβλέπειν ἡλίῳ 2, 229. 20, 
Τ ἀντέϑετα 2, 1, 4. 
ἐς ἀντίπαλα Σπαρτιάταις ἀν- 
πικαϑίστασϑαι 284, 11. 
ἡ ἀντεξει βόλι στρατιά 2, 
198, 
ἔκοο μηρῷ ἀντικρίνεται 
9, 214; 10. οἵ. 1 ΔΙΆ τ: 

ἀντιλαβεῖν φίλον δωρεᾶς 2, 
291, 10. 

τὸ χιτώνιον ἀντιλάμπει ταῖς 
σπαρειαῖς 2, 242, 12. 
ἡ ἰλὺς ἐς ἀντίληψιν γίγνε- 
ται Ὡ, 284, 80. 
ἀντιλογισμοῖς ὑπήγοντο 2, 
58, 19. 



 Ἅ)εοῖς ἀντινομεῖν μανέᾳ 283.4. 
τὸ ἀντίξοον εὖ πράξει 226, 8, 
λόγους ἀντιξόος ἀ ἀυτῷ καὶ ἀπ- 
ηχϑημένως εἶπας 290, 22. 

᾿ς ἀγριότης ἀντίπαλος τῶν φύ- 
“σεως πραγμάτων 2, 2064, 20. 
ἀντιπέμπουσι μῆλον ἀλλή- 
λοις εᾺ 802, 8. 

οἵ ̓ Δράβιοι ἀντίπερας οἰκοῦν- 
τες 124, 12. ΓΕ. 133, 0. 

τὰ ῥόδα μὴ ἀντιπνείτω (ταῖς 
καλαῖς) ΡΟ Β6. 15. 
φϑόνος ἀντιπολιτεύεται τοῖς 
σοφώτερον τι ἑτέρου ἀγο- 
»ϑεύουσιν 2, 20, 24. 
ὅρμοι ἀντιπράττουσιν αἰ- 
σχραῖς 2, 852, 24. 
ἐγκαρσίους τε καὶ ἄντι- 
πρώρους ἐμβολὰς ποιοῦν- 
ται κυβερνῆται ναυμᾶχοι 2, 
218, 29. 

ἀντιτοξεύειν 2, 802, 24. 
ἀντισοφίξεσϑαι τῷ χρόνῳ 2, 
202, ὅ. 

ἀντιχαρίξεσϑαι ος: ἘῊΡ, Ὁ 922 
οἰκίαι ἀντρώδεις 3 2, 202, τ 
ἀνυποδησίᾳ κοσμοῦνται οἵ 
᾿ἀττικοί 2, 818, ὅ. 
ξένος ἀνόδιεοῖ τῇ ἀγνωσίᾳ 
«2, 229, 9. 
ὃ ἄνω βασιλεύς 2, 112, 21, 
σοβεῖν τε καὶ ἄνω βαίνειν 
12, 28, 
τὰ ἀξιομνημόνευτα 3, ὅ0, 51. 
οὐκ ἀξιῶ σωφροσύνης τὸ δια- 
ἀπ ρου πρὸς ϑεούς 307, 

τΩΝ γλώττης ᾿Ελλάδος 
Θὲ 98, 18. 

ἔσται ἀοίδιμος ἐπὶ τῷ ἔργῳ 
2, 846, 18. 

Ἡϊόντοῦ. ἀοίκητος πλεῖται 2, 
3212, 8. 
ἄοινος καὶ νήφων 2, 90, 29. 
Ὁ ΘΠ τΘ 8. 
τ ἀπαγγέλλει οὗ μελέτην 84, 
18. τῷ Ν. σαφῶς ἀπηγγέλ- 
λετο 4, 1. 
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δόξα (5βοΐβ) φιλολοίδορος καὶ 
ἀπηγκωνισμένη 2117, 28. οἴ. 
.2, 68, 21. 
ἀπαγορεύει πρὸς τὰ δεσμά 
.291, 
᾿ κάνε ἡμᾶς μήκει λόγων 
299, ὅ, 
ἀπάγειν δῶρα βασιλεὶ 80, 15. 
εὐαγγέλια νίκης 2, 264, 5. 
ἐς δάκρυα ἀπήχϑη 109, 81. 
τοῦ τραγῳδίαν ποιεῖν ἀπώ- 
γων τὸν 4. ἀπῆγεν αὐτὸν 
τοῦ ῥαϑυμεῖν ΘΡΎΙΘ: 
ἡ δεῖ τῶν ἐπιστολῶν “τὴν 
ἰδέαν τοῦ ἁβροῦ μὴ ἀπᾷ- 
δεῖν 2, 2ῦ8, 11. 

δίκας ἀπαιτῶν 
,.195, 18. 
ἀπῆραν τῆς Ῥώμης 822. 18. 
ἀπανάστασις ἐποίκων 32, 280, 

160. 
στεφάνωσαι πρὶν ὅλως ἀπαν- 
δεῖν 2. δ8, 1. 
ἐγχειρίδια ἀπηνϑισμένα τὴν 
ἀρχαίαν πολυμάϑειαν 2, 
12, 25. 

οἵ ἀπανιστάμενοι ἐκ Σικε- 
λέας ᾿ϑηναῖοι 2, 80, 11. 

φόνου 2), 

ἐ ἐπ ἀκρόασιν ἀπαντᾶν 2, 
ὍΙ, 21. οἴ. 41, 15: τῷ αὖ- 
τοχράτορι ἀπήντα τὰ ἱερὰ 
καὶ τὰ τέλη 186, 80. 
ἀπαντλεῖν τῆς οὐσίας 2, 
80, 19. 

οὐκ ἀπαξιοῦσιν ἑαυτοὺς ὧν 
ἐχεῖνοι πέπανται 221, 22. 

μήτηρ ἀπαραίτητος 2, 110, 14. 
ἀπαρακαλύπτως ἐκώμαξεν 2, 
26, 12. οὗ, 297, 26. 

δόκιμον τὸ νόμισμα ἀπαριϑ- 
μεῖται 102. 18. 

αἵ κεφαλαὶ ἀπήρτηνται πτόρ- 
ϑων 3, 811, 80. σπλάγχνα 
“ἀπηρτημένα 2, τ, 0. 
ἀπάρχεσϑαι (ἔδει) τῇ ϑεῷ 
τοῦ σφῶν αἵματος 298, τό, 

λέϑοι πάντα ἀπαυγάξουσαι 
χρώματα 89, 8θ, 
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τοῦτο πλαστικὴ ἀπαυϑαδιεῖ- 
ται μόνη ῶ, 510,9. 

ταύρους ἀπαυχενίξειν 2, 284, 
ΦΘ:» οὗ ΌΡ0. 1: 

ἀπεϑίξειν τοῦ Ἰωνικοῦ 2, 
48, 10. 
ἀπειϑήσαντι ἄχϑεσθϑαι 100, 
ΦΟΣ 

Ἧς. ἀπιὼν τῆς ἀπθϑπρεδέμν 
φύσεως 2, 1τ|, 

οἵ ἄνδρες ἐπὶ. πάντα ἥκον- 
τὲς οὐδὲν ἀπεοίκασι τοῦ 
Ὁμ. 4ιός 128, 11. 
ἄρτοι ἀπεπτούμενοι 2, 28ὅ,25. 
νόσοι ἐς νεῦρα ἀπερείδον- 
ται 2, 215, 16. ἀπερείδειν 
τὰς χεῖρας ὀρϑὰς ς τὸν 
ϑᾷᾶκον 208, 19. 
ἧ ἀπέριττος νοῆσαι καὶ τά- 
ἘδῚ, Ὁ. ..595..50.: 

πιϑανὸν Ὀδυσσέα ἀπεύξα- 
σϑαι τὴν ἕαυτοῦ νίκην 2, 
188, 2. 

οἵ ΞΕ ΩΣΗΣ ἀπελϑόντες. 1ηϊαδίρ 
ἰηξογέθοι 2607, 2. ἀπῆλϑε 
βασιλέως 188, 29. οἴ. 529,29. 

οὐκ ἐπαίνου ἀπείχετο, ὁπότε 
τι ὑγιῶς πράττοιτο 110, 8. 
ἔργον ἀπιστούμενον φύσει 3 ἜΣ 
600, 27. Ἡς. ἀνέθηκε τὰ Γ, 
ὀστᾶ ἐς Ὀλυμπίαν, ὡς μὴ 
ἀπιστοῖτο τοῦ ἄϑλου 2, 140, 
Ὁ5: 6.5.5; 212, 9 οὐ “Τὰ, 14, 

ἄπληστα τὴν ἡδονὴν ἐδύκει 
τὰ τοῦ αν ΘΟ ΣΧ 
ἤϑος, ἀπλοικώτατον καὶ σχο- 
λικώτατον 2, 81, 82, 

αἵ πτέρυγες. ἥπλωνται 2, 
808, 8, 

ἼΡ ἀπνευστί ΚΞ 77 
πάντα εἶρεν 95, 28. 
ἀπὸ γλώττης σημαίνειν 299, 
29, ἀπὸ Διὸς Αἰακίδαι ἀ- 
δονται 2, 191, 8. ἀπὸ δημα- 
γωγίας ϑαυμάξεσϑαι 129, 
14. ἀπὸ Ἑλλήνων φϑέγγε. 
σϑαι 91, 19, Ὁ οὐκ ἀφ ἧ- 
δονῆς ἡ ῆ ἀκρόασις ῃν ἢ, 11,9. 

σαφῶς 
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ἀπὸ ϑυμοῦ τι Νέρωνι πράτ- 
τειν 161, 4, μία τῶν ἀπὸ 
Θερμώδοντος ποταμοῦ παρ- 
ϑένων 2, 248, 22, βαβαὶ ὡς 
ἀπὸ Ἰνδῶν μοι διαλέγῃ 201, 
1, ἀπὸ τοῦ καιροῦ γράφειν 
τὴν νύπτα Ὡ 9. 8: εἰπὸ 
δυτῆρος γε λέοντα 202, 
ἀπὸ στόματος ἠσκοῦντο τ 
2. 

ἱὑ ἀποβέβηκε τοῦ ἀρχαίου 2, 
1. 

Ἑ. ̓ ἀποβέβληκε τοὺς λόγους 
καϑάπερ πτερά 2, 88, 12. 
οἵ ἀποβεβλημένοι τὴν ἀσπί- 
δὰ 3, 92,92. 

λάϑε ̓ ἀποβιώσας͵ 8464, ἃ. 
αὐτοῦ τοῦ σχήματος ἀπε- 
βλέπερο Ω88, 12. ἀπόβλεψον 
αὐτῶν 2, 2960, 14, 

ἀποβλύξουσι κ μέλι οἵ οἷ- 
κοι τῶν μελιττῶν 2, 542, 
20. οἰ. 945, 20. 

τὰ ἄχη τῆς τ σχῆς ἀποβρέ- 
χεται 3 210, 
2 τοῦ πνεύμα- 
τος 2, 824, 12. 

ἀπογιγνώσπειν ὡς ἀπολου- 
μένου 294, 19. ἀπέγνω τὴν 
αἰτίαν. αὐβοῖνῖς. 2, 99, 21, 
ἀπογράφεσθαι δούλας, 26. 
4. ἀπογυμνάξουσιν ἑαυτοὺς 
ἐς τὰς μάχας 2, 848, 80. 

τῶν ποιητῶν ἀποδεχώμεϑα 
115, 16. οἵ. 25. Ὁ 

λόγος οὐ πολὺ ἀποδέων τοῦ 
ὑπερόπτης εἶναι 801, 21. 
οὐκ ἔχει ἀποδρᾶναι τὸ μὴ 
οὐ δόξαι βάσκανος 200. 11. 

τὸ ἀποδιιστάντα τὸν γυμ- 
ναξόμενον ἐς δοκιμασίαν 
παταστῆσαι 3.97... 6: 
ὑγιῶς ἀπέδοξε τοῖς Ἰνδοῖς 
280, 24͵ 
ἐς τὰ τοῦ ᾿4. ἤϑη ἀπεδύσατο 
140, 17. ἀπεδύσατο πάλην 
τὴν ἐπ᾽ ἐκείνη Ὀλυμπιάδα 



». 
5- 
,Ἄ 

ν- 

ΕῚ 

Ἂς 
- 
᾿ς 

Σ 

Ψ 

γ 
᾿ 
Ξ 

ΟΖ, 1411, 21. οἵ, 2, 108, 22. 
- τὰ δόδα άρην ἀπέδυσε 2, 

Φ95, 21. 
ἀπόξει αὐτοῦ ἥδιον ἢ τοῦ 
μετοπώρου τῶν μύρτων 2, 
141, 21. 
᾿ἀπεξωγράφησέ μοι τότε ἡ Α 
οὗὔτον, ὁποῖος ηκει 83 
'ἀπεϑείωσε λόγον Σ.3, “ἐς "δ 
ς 

“ΠΟ ᾿Ισϑμὸς οὐ τῶν ἄποϑεν 
"νῷ 

, 

κ 

» 

ἷ, 

αὐτῷ 
1 
ἀπόϑετα χρήματα 2, ὅ0, 14. 
ἀπόϑετος λόγος 3 368, ὅ. 

ἐλάται ἀποικοῦσι τῶν πεδίων 
ππεθθς, 91 

ξενδα 511, 20. 
τὐξοκ ϑεύδει ἐς ἵερόν ᾽4. 3, 
τ, 11. 

᾿ χυμοὺς ἀποκαϑῆραι 2,3209,10. 
σοφία ἐς τέχνας ἀποκειμένη 
2, 261. 9. εἴ. 868, 10. ῥητο- 
ρικὴ ἀπέκειτο ἀμελουμένη 
386, 28. 

γενείων ἀπέκειρεν αὐτὸν καὶ 
χαίτης 288, 30. 

μηδὲ τοὺς ὑδέρους ἀποκή- 
ρυττε τῆς ἑαυτοῦ σοφίας 
148, 35. 

φεύγω σε καὶ ἀποκινδυνεύω 
σου 2τῦ, 324. 

ἀποκλείεσϑαι ἐς βαλανεῖα. 
ῬΙηθ 5 ῬΤΟΒΙΡονΙ 11...25. 
ἡ τιμωρία ἀποκναίσει αὐτόν 

. 

ἀποκρεμάμενοι τὴν ῥῖνα 5668 
2, 161, 15. πηγαὶ ἀποκρε- 
μαννύμεναι τῶν ὀρῶν: 240,52. 

τὶ κρότος ϑαυμάσιος οἷος ἀπ- 
εκτύπει τῆς γλώττης 2, 
48, 11. 

γυνὴ τέρας ἀπεκύησε 1 5: 
ἀπελήφϑη ὑπὸ ϑυρωρῶν 818, 
14. οἵ. 39, 27: 825, 12. ἀπο- 
λαβόντες τὸν σῖτον φυλάτ- 
τουσι 1, 22. ἐς πνῖγια 
ἀπολαμβάνειν 2, 808, 8. 

ῬΒΙοβέσαίαβ δᾶ, Καυϑοσυ. 11. 

βεβουλευμένων 2, 
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στολὴ ϑεῖόν τι ἀπολάμπουσα 
2, 818, 35. 
μεγάλα ἀπολέλαυταί μοι τῆς 
Ἄ. σοφίας 281, 92. 

᾿ἀπολλωνίειοι 336, 25. 
ἀπομαγδαλιᾷ δεῖ μειλίττε- 
σϑαι συκοφάντας 218, 18. 

ἡδοναὶ ἀπομαραίνουσαι τὸ 
ϑυμοειδές 251, ὅ, 
ἀπομάττεσϑαι τὰ τῶν ϑεῶν 
εἴδη 2330, 29. 

μέτρον ἀπομετροῦν τὸν σῖτον 
61, 22. 
ἀπεμήκυνε τὴν μῆνιν 2, 182, 
5, Ὁ οὐ ἔτσι αι ἀπεμή- 
Χὔ»Ὲ: 2, 15, 29. 
ἀπομιμεῖσθαι τὰς τῶν ἀν- 
-ϑέων εἰκόνας 3 , 291, 82. 
ὁ κηυξ τοὺς ὀφϑαλ μοὺς ἀπο- 
μισϑοῖ ταῖς αἰϑυίαις Ὁ 
,368, 8. 
ἀπονεύειν ἐς σοφιστάς 3 - ἐφ 
ἄνδρες ἀπονενοημένοι ΠΕ 929, 
ἀπονῖψαι φονους 915, 25. 
ἀπονώτερα τὰ ὑπὲρ φίλων 
ὥ, 208, 19. 
ἀποπειρᾶσϑαι χωρίον τ, 28. 
ἀποπηδᾶν φιλοσοφίας 151, 
8. ΌΓ 598, 29; θηρία ἀπε- 
πήδα σφῶν 339, 
ἀποπίνειν 2, 258, 90. 
ἀπὴγε τοὺς νέους τῶν ἀγο- 
ραίων. οἷον ἀποπλύνων βα- 
φῆς ἀτόπου 337, 14. 
ἀποπτερνίξειν--τὸν προσπα- 
λαίοντα τῇ πτέρνῃ πατεῖν 
2, 140, 18. 

τὰ ὅπλα ἀπερρύη 
ῥανίδας εἶα ὐάῤλοος 
πόμης ΟΝ “307, 
ἠπείρου ἅπορ ἀπ ΤΣ νῆσος 
Ὁ, 300, 
ἐδροητος ̓ γέφυρα͵ 28, 4. ἀ- 
πόρρητον δικαστήριον 21, 
20. ἀπόρρητοι σπουδαΐί 110, 
τ πνς ΤῈ ἔννοιαι 2, 41, 6. ἀ- 
πορρητότερον τρόπον τῇϑεο- 
λογίᾳ χρῆσϑαι 351, 82. 

29 

2, 8388, 28. 
τῆς 
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ἢ ἀπορρήτως γλυκεῖαι ἐπι- 
βολαὶ τῶν νοημάτων 2, 
(ἰΟ1, 27, 
ὑγιῶς μαντεύεται ψυχὴ ἀ- 
πορρυψαμένη τὸν οἶνον 

19, 10. 
Οὐρανοῦ ἀπορροή͵ Θ. 1541. Ὁ. 
ἀπεσβηκυῖαν ψυχὴν ᾿ἀνέλαβε 
1064, 18, 

᾿Αϑηναῖοι πρὸς τὸν Ἢ: ἀπε- 
σήμαινον 2, ΟἿ, 18. ἀπαγο- 
ρεύουσί τὲ καὶ ἀποσημαί- 
νοῦυσι οἱ, ὅ. 

τὸ πῦρ, τῶν σκηπτῶν ἐς τοὺς 
γνοὺς ἀποσχήπτει Ὡς 98, 2Ὁ. 
ἀπέσκωψε τοὺς φιλοσόφους 
116, 22. 

ταῦτα ἀποσκοπῶν πρὸς τὸν 
Τ. ἔλεγε 108, 0. 

τοὺς λύκους ἀποσοβεῖν τῶν 
καμήλων 82, 18, 

ΚΑ. τοὺς Ἡ. ἀποσπῶν τοῦ βω- 
μοῦ ἌΣ ΤΟΣ 

Ἷ. οὐκ ᾿ἀπεσπούδαξε τῶν ποι- 
νῶν 2, 20, 26. οὐδὲ τοὺς 
᾿Επικούρου λόγους ἀπεσπού- 
δαξε 6, 24. 

κόμη ἀποστάξουσα 2, 398, 16. 
ἼΣ ἀποστάσεις καὶ προσβολαί 
Ὡ, 11, 80; 267, 18. 
ἀποστέλλειν δόξας περὶ ξαυ- 
τοῦ 810, 16. 

ἀποστέρξαι μητέρα 2, 110, 20, 
ἀποστλεγγίξειν 2, τι, "(ΟΠ 
289, 28. 
ἀπεστομισμένος πέλεκυς 2, 
801, 28, 
ἀποστρέφῃ τοὺς λόγους 1384, 
15. 

πάσης προ τόσ πᾷ εἴργεσδαι 
.329, 
ἀποστροφὴν ἐποιοῦντο τοῦ 
΄4. δήμου 2, 58, 9. 
Ἶ ῥᾷστα ἀπεσχεδίαξε ὉΣ. 19. 
ΟΕ, ΣΟ 18: 

ἢ Κ. ἀποσχεδιάξων τὰς ϑετι- 
πὰς ὑποϑέσεις Ὁ 19); 
ἀποτάδην ὄντες χοροί 219, ΧΡ 
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ἀπετέτακτο τῶν πολλῶν 217. 
28. 
ἡ ἀποτείνειν μῆκος λόγου’ 
188, 12. 

αἴ γξαλναι τρὶς ἀποτίκτου- 
σιν 28, 28. ΟΣ ὩΣ 804, 1. 

ποταμοὶ ἀποτορνεύσαντες ἤ- 
πειρον 21, 8, Ὁ ἀποτορ- 
νεύειν κύκλον 2, 258, 14. ἀἁ. 
περίοδον 2, 48, Ὦ1. : 

τὴν τῶν “ποταμῶν μέσην͵ ὃ 
Τίγρις ἀποφαίνει καὶ ὃ Ἔ. 
20, 20. 

ἐμοὶ ἀποπεφάνϑω “μὴ ὁμι- 
λεῖν ἐκείνοις τοὺς νέους 
298, 22. 
ἀπηνέχϑη τῆς ἑαυτοῦ δόξης 
2.,.,8ῦ᾽ 22, ξξ ἐρωτικὰ παϑη 
ἀπηνέχϑη 13, 18, οὐκ ἐμαυ- 
τοῦ ἀπηνέχϑην 817, 29. ὁ- 
ψοφαγίᾳ ἀήϑει χρησάμε- 
νος ἀπηνέχϑη τοῦ ὕπνου 2, 
291., 8: 
ἀποφϑέγγεται τὰ ἐκ τοῦ τρί- 
ποδος 19, 29. 

᾿.. τῆς ἄλλης γῆς ἀπεφοίτα 
279. 1. 
ἐπλάττοντο ἀποφράδας καὶ 
οὐ καϑαρὰς χρῆσαι 880, 21. 

τὸν πῆχυν τῇ δειρῇ, ἔνεβα. 
λὲν ἀποφράττων αὐτῷ τὸ 
,ἄσϑμα 2, 849, 2. 
ὕδεροι ὑπὸ φαρμάκων ἀπο- 
“χετεύονται 118, 16. 
ἀποχρη οὕὔτος τὰς ψυχὰς 
ἐρώτων καὶ φιλοχρηματίας 
“ἀπάγειν 8512, 19. 
ἀπῇει μεταστρεφόμενός τε 
καὶ τὰ δάκρυα ἀποψῶν 
“10, 18, 
ἅπτεσθαι ἐφήβου. Δ ΟΙΘΒΟΘΓΘ 
197, 12, ἁ. ἔργου μείζονος 
ἃ, 213, 19. 
ἄπυρα ἱερά 2. 581, 21, 
ἀπύρηνοι δοιαί ΘΑ, ᾿Ω 8, 
ἡ ̓Δργεία 56. Ἥρα ἜΤ δῦ; : 25. 
ὄψεις ἀργοὶ τοῖς ἐσπουδακόσι 
ῶ, 134, 80. 



ἀργῶς ἀκούειν 2, 132, 82. ἀρ- 
ὥς ἰδεῖν 2, 875, 18. 

οἱ ἐξ ̓ἀρείου πάγου 2, 23, 80. 
ἀρετῆς ἀξιοῦσϑαι 2, 90, ̓. 
ἀριστεῖα στεφανοῦσϑαι 5, ΔΩ 
34. 
ἀριϑμεῖσϑαι μικρά 0, ἄθ,.320. 
ἀριστίνδην αἷἱρεῖσϑαι 108, 9. 
ἀ. συντετάχϑαι 2, 278, 95. 

᾿ἀρκὰς πῖλος 18, 98. 
ἀρματῖται. Βῖραῖο5 , 819, 12, 
κρρ τινὶ ϑυγατέρα Ω, 
111, 

πᾶσαν Ἑλληνικὴν παίδευσιν 
ἥρμοστο 2, 46, 12. ἥρμοσται 
Ἄ. ἀπὸ τοῦ Τἰολυδεύκους 2, 
108, 29. ἡ ἀρχαία σοφιστικὴ 
ἥρμοσται τῇ ϑεσπιωδῷ μαν- 
τικῇ 2; 2, 11 
ἐφ ὡρμονίᾳ βοὸς καϑήσϑαι, 
818, 7. ὀρνέϑων ἁρμονία͵ ΜᾺ 
820, 5. οὗ 1, 82ὅ, 18. ἀρ- 
μονία τῶν ᾿σταδιοδρόμων 
ὌΝ ΘΙ 17: 

ἁρμονικῶς γυμνάξεινῶ, 288,4. 
Ἂν μουσικοὺς, ἥρμοττε 3, 116, 
17. ἄσμα ἡρμόσατο ᾿4. 23, 
218, 20. 

τὰς Ερινῦς Εὐμενίδας κα- 
λοῦμεν ὡς τὸ σκυϑρωπὸν 
ἀρνουμένας 2, 2838, 14. 

πολλὰ παρὰ τῆς κόρης ἄρ- 
νυται 2, 881, 

βοῦς ἀρότης “ἠρακλεὶ ἅγύεται 
3, 819, τ 
ὁ κόσμος πολλαῖς τε καὶ ἀρ- 
ρήτοις χερσὶ χρῆται 112, 21. 
οἱ, 88, 81. 
ἄρτιοι τὰ σώματα 320, 22. 
γηράσκουσα ἐπιστήμη σο- 
φέαν ἀρτύνει ὥ, δ4, 2. 

τῶν τοῦ. Ν. πηγῶν λόγους 
ἀρύσασϑαι. 288, 28. 

τόκοις ἀνοσίοις ἑαυτοὺς ὑπο- 
τιϑέντες ἐς τὸ ἀρχαῖον σπεύ- 
δουσι 161, 1. 
ἄρχειν ᾿Αϑηναίοις 888, 8. 
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ἐπιστολὴ ξύμβουλος τ. ἀρχι- 
“μῶν 340, 28. 
ἡ γνώμη μεστὴ, ἄσης 816, 10. 
ἡ τῶν ἐν ἀσκήδει͵ ἐπιπονώ- 
τατον τὸ ἐκμανϑάνειν 2, 52, 
6. οὗ, 1, 208, 18. 
ἢ ἠσκημένη φωνή 2, 82, 81. 
ἀσκεύαστον καάλλος 2, 864, 27. 
᾿ἀσκληπιαδῶν ἐπιδημέαι 247, 
“29 
ὁ τῶν ἀσπαᾳξομένων ὅμιλος 
2, .Β1, 38. ἠσπάσαντο -προσ- 
δοῦναί οὗ τῆς αὑτῶν σο- 
φίας 18, 18. 

πολλὴν ἀσπίδα παρέταττε 23, 
16506,. 82. 

ἐπ᾿ ᾿ἀσπιδίου βέβηκεν ὃ ἵἴε- 
φεύς 147, 21. 
ἀστακτὶ δακρύειν 3 2, 182, 80. 
ἄσταχυς βοστρύχων 2, 806, 8, 
Ἶ. ἠστείζετο πρὸς τὸν Π.3 ὡ, 

ε 

ἀστειότατα ἔφη 32, 12, 12. 
ἄστρα κεφαλῆς ΟΕ Ρ1Π12, 284,8. 
ἀστραπαὶ γῆς τοβδ62, 220, 322. 

Ξ ἀστράπτουσα λέϑοις στοά 2, 
296, 28. ἀστράπτειν ἐς ὕδωρ 
5, 826, 1. 

ἀστράτευτοι ἐκ μαχομένων 
ἐγένοντο 2, 386, 18. 
ἀστυκοὶ οἵ Νεαπολῖται 3, 
290, 10. 
ἀστύτριβες 2, 881, 
λόγον ἄσυλον ὀρυμκίς τ 288, 
ΘΙ. 

ἀσύμβολος πλοῦτος 2, 80, 10. 
βασιλεὺς ἠσχόλει δι᾽ ᾿49η- 
ναίων Φίλιππον 2, 21, 1, 

τὸν κοινωνοῦντα ἀσωτίαν 
καὶ τρυφὴν ἡγούμεϑα 126,27. 
νεότης οὐκ ἀτακτήσει 244. 17, 
πόλις ἀτάκτως καὶ ἀτεικῶς 
στενωποὺς τετμημένη 66,2 

ἡ ἀταμιεύτως τῇ μέλαν δ λη 
εχρῆσϑαι 2, 94, 
ἣν τῆς ἀτέγκχτου ΤῈ 207,22. 
ἀΛΕΡυσαα, πρὸς ἔρωτα ἔχειν 
9, 296, 14. 

Θ Ὁ 
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ἀτειχίστως τετειχισμένοι οἵ, 
220, 28. 
ἀτελῆ ϑηρία 24, 19. 
ἀτενέξει ἐς αὐτά Ὡ, 517, 20. 
ὃ πλοῦτος ἀτίμως ἔπραττεν 
20ῦ, 28. 

ἀτμίξειν ἀπὸ τοῦ προσώπου 
1θ4, 12. 

ἀτολμότερον διανοεῖσϑαι 258, 
4͵ 

ὀδόντες ἄτοποι μεταχειρίσα- 
σϑαι δῦ, 10. 

πρόβατα φαγεῖν ἄτοπα 128, 
Θ. οὗ, 176, 9 οὐ 2, 880, 82, 
ἄτρωτος κακίας 10, 7: 

ἽΡ ̓ἀτϑὶς μετρέα 18, 2. 
ἀττικίξειν τὸ εἶδος -τὸ σχῆμα 
8, 818, 3. 
ἱ ἀττίκισις λεπτολογεῖσϑαι 
δοκοῦσα 2, 14, 21. 
Ἶ ̓ ἀττικαὶ ὑποθέσεις ΦΡΘΟΣ Ὁ: 
ἡ ἀττικωτέρα ἰδέα συνηϑείας 
9. δ᾽ 9: οὗ 938,. 81 

ἧξεν ἐπὶ τὴν ὀρυχήν2,291,11. 
αὐγαὶ λέϑων͵ 2, 852, 21. 
αὐγὴ ἐπὶ τὸ στόμιον ἄνα- 
πεμπομένη͵ 92. 16: 
αὐϑάδης πρὸς ἡδονὰς δειλία 
(σωφροσύνη) 2, 264, 28. 

οἵ αὐϑένται καὶ οἷ τὸ αἷμα 
χερσὶ πράξαντες 95. .2 : 
σάτυρος ἐπὶ τὸν ἩΠίδαν ἐκώ- 
μαξε τὰ ὦτα αὐτοῦ οὐ μό- 
ψον ἄδων, ἀλλὰ καὶ αὐλῶν 
241, 82. 

αὐλοὺς γιγνώσκειν 46 ἔδθγο 
ἰρίαντιαι 2, 21, 19. ἐν αὐλῷ 
εἶναι 2, 854, 88. 
ἡ γῆ δίδωσι στάδιον ἐν ἀπα- 
λῇῃ αὐλῶνι 848, 1. 

ἽἝ αὖος ἰδέα λόγων 3, δὲ 
δάκρυα εὶς αὐτά 909 ἩΣ10; 
αὐτερέται 2. 1. ὃ: 
τὸ αὐτόϑεν 2, 888, ἹΠᾺ 
αὐτοί Ἰμ6116ρ6 δα οτοΒ 52, 
24. αὐτοὶ μάλιστα οἵ κτέ, 
Ὥθν 8. 12. Ὁ τ 8. ἸΘΑΤ οὐ 
29. 90, 28, 

αὐτοκράτωρ ἀρχή 185, 11͵ 
αὐτομαϑῶς σοφός 2; 16, 29: 
Νύμφαι πάρεισιν αὐτοῖς πο- 
ταμοῖς ὧν γίγνονται 2, 581, 
12. τὸν Ἰνδὸν αὐτῷ πελέ- 
κει καὶ αὐτῇ ΤΈΓνΉ: συνέλα- 
βεν ὁ δράκων 90:1. 

αὐτοσχέδιος βίος 284, 2. οἵ. 
94, 19. ἀνὴρ τὴν γλῶτταν 
αὐτοσχέδιος καὶ τὴν γνώ- 
μην 2, 48, 8. οἵ, 109, 1. 
αὐτουργία τῶν πολεμικῶν 2, 
178.) 1 
ἜΣ αὐτοφυές 109, 10. οἔ, 
2, 984,..15.: 

τὸ λῆμα ϑηλοῦτας, παρὰ τοῦ 
αὐχένος 3 Ω, 200, ΩΣ 

κόμης αὐχμηρῶς ἔχων, 41,14, 
ὃ αὐχμὸς περὶ τῷ προσώπῳ 
2, 188, 21. 

νόσους ἀφαιροῦσι. μελιττῶν 
οἵ νομεῖς αὐτῶν͵ 810, 29, 
μέγαν ἄϑλον ἀφήρηταί μοι 
ἡ τύχῃ 2, 62, 24. οὐκ ἂν 
ποτε ἀφελοίμην τὰς πόλεις 
τῶν λειτουρ ησόντων 2, 122, 
19. ἀχλὺν ἀφελεῖν ὀφϑαλ-. 
μῶν 280, 82. 

περὶ λύχνων ἁφάς 210, 1. 
ἠφανίσϑη τοῦ δικαστηρίου 
800, 26, 
εἰκόνας ἀνετίϑει οὐκ ἀφα- 
νῶς 2. Ὅθ. 98. 

τὰ τῶν ἤν ἀφερμη- 
νεύειν ἤϑη͵ 820 

πρὸς ὕδωρ ἐς τὴν ἘὐΉ τεῆς 
ἀφήσει 801, 8. 

ἐς ᾿πιϑανωτέρους ἀφέκοντο 
λόγους 1714, 21. 

οὗ Ἰουδαῖοι ἀφεστᾶσι παάν- 
τῶν ἀνϑρώπων 191, 22. 
ἀφιστορεῖν τὴν χώραν 29, 30. 
ἡμῖν ἀφορμὰς παραδώσεις 
λό ὧν 198, 12. 

οἵ ἐκ τῶν ᾿ἀβάτων ἀφεώρα- 
κότες 81, 9. οἵ, 2, 290, 20. 

πλεῖστον ἀφροδίτης ἔχων ἐν 
τῷ αὐλῷ 180, 29. 
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οὗ ἐξ ἀφροδισίων ἥκοντες 2, 
3288, 29. 
ἀφροντιστεῖν ὑπὲρ τοῦ ϑα- 
Ψψατοῦ ΑἹ, 1, 
ἀφύπνισε ᾿κόρην τοῦ δοκοῦν- 
τος ϑανάτου 164, ὅ. 

οὐκ ἀφρόντιδες οὗτοι τῶν 
σῶν εἶσι 189, 14, 
ἀφωνίας͵ μαϑηταί͵ 248, 18. 
οὐ χρὴ ἀχαράκωτόν τι πράτ- 
τειν 196, 28. 

τὸ φρόντισμα πουφιεῖ σοι τὰ 
,“ἄχϑη τῆς γνώμης 2, Ὡ,Ύ7: 
ἐπεδίδου ὁ νεανίσκος τῇ 
ἀχϑηδόνι 388, 1. 

ἀχλὺς οἰκίας 2, θὅ, 11. ἀχλὺς 
γνώμης 2, 114, 9: 

πῦρ ἀχλυῶδες ὃ, 818, 28. 
ἀψοφητὶ λέγειν Ἐ9, 8. 
ὅσα ἐπὶ ἀώρῳ χλαίουσι 208,10. 
Ὄ ΡΜ Ομ ϑὲ 

Β, 

βαδίσαι σοφίαν 2, ὁ. βαδί- 
ξειν κορυφὴν τοῦ ὄρους 40, 
18. ὑποκριτὴς βαδίξων μέγα 
111, 28. 

γυμνὸν βάδισμα. 94, 28. 
ἤγετο βαίνων ἐπὶ τοῦ λό- 
γου ἴ, 10. βῆναι ἐπ᾽ ἐλπί- 
δὸς 2382, 1, ὴ δημιουργία 
βαίνει ἐπὶ συμμετρίας 2, 
818, 18, ὑ βεβηκὼς τὴν απ- 
ἀγγελίαν 2, 104, ὅ. 

βάκχοι τοῦ νήφειν ΠΟΘ) Ὲ 
ἔιΡιὸ διακέχωσται 9, 898, 20. 
ἡ βαλβῖδα τοῦ λόγου Ἀ: ἐκ 
τῆς 44δρ. ἰδέας βέβληται 
ΟΣ ΘΕ, εἷς ἀστάχυες βάλ- 
ΖΕ ΞΟ ἄνϑει τὸ ὕδωρ ὉΣ 
807, 26. βαλέσϑαι πόλιν 98, 
34, ̓ ἐβέβλητο ἐξ ᾿ἀκαδημίας 
τὸ πεῖσμα τῆς ἕ. φιλοσο- 
ἔρέσδ 276; 9. 6: 2. 104, Ἑ: 1, 
188, 8. 

βαναύσια 2, 21, 19. 
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ἵπποι βάρβαροι ΈΜΕΟΥ ΔΥτα ΤῈ 
βαρὺς τὴν ὀφρύν Ὡς 59. {5}: 
Παλ. μέσα ἐφέρετο βαρέος 
ἀϑλητοῦ καὶ κούφου 2, 188, 
20. οἔ, 2, 211, 1 οὐ 989, 94. 
ὁ τὰ βαρύτερα ἀσκῶν 2, 62, 
29. οἵ, 2, 802,26. κούφων -- 
βαρυτέρων ἀγωνισταί 2, 
289, 1 
ἡ γῆ βασανίξεται 214, 4. 
εἰκὸς βεβασανέσϑαι σοι ταῦ- 
τα 285, 10. ἡἱ ἡ τοῦ “Δ. ἀτ- 
τέκισις, εἰ παρὰ τὴν τοῦ 
ἪἫἩ. γλῶτταν βασανίζοιτο, 
λεπτολογεῖσϑαι δόξει 2, 14, 
28. βασανίξειν ἐλευθερίαν 
ἀκραιφνοῦς αἵματος 2, 209, 
10, β, τὴν γένεσιν τῆς τέχ- 
νῆς 2, 294, 8. 

βασίλειοι ἐπιστολαί ῷ, 109, 4. 
οὗ, 109, 4; 111, 1. β. πρξσ- 
βεῖαι Το σἀεῖομθδ δα πηρογα- 
ἰογθῖῃ 2, 88, 1ὅ, β, δέλτοι 
2, 94, ΤῈ τὸ βασίλειον ξίέ- 
φος ἦν ἐπ᾽ 4. Φ711. 10. ἐς 
τὰ βασίλεια ὠτὰ παρεπὲμ- 
φϑη τὼ εἰρημένα 2, 61, 14. 

τὸ τλυό τος τὰ σοφία ἔχει 
Ἀγ 8, 
ἔ βασιλεὺς ΣΝ Ἡρώδης 
101. 18. 

μυκτῆρες βάσιν τῇ ῥινὶ πράτ- 
τοντες 2, 858, 8. 
βατράχεια χρώματα θ4, 8. 
τῷ Α. κεχώρηκεν ὁ ἥλιος ἐς 
βαφήν 2, 814, 80. 

τῶν ἱερῶν τὰ μὴ βεβαίως 
“κλειστά 169;. 35. 
ἐς τὸ βέλτιον ἑλέσθαι 227, 
82, πρὸς τὸ βέλτιστον βλέ: 
πεῖν 2, 287, 11. βελτίους 
ἀποθανόντες ἐγένοντο 00, 9. 
ςἷ. 148, 26. 

γέγονε παιδίον ἐκ τῆς βίας 
2, 16,2. 

βιάξονται (ἐπαινεῖν) ὕσα αὐὖ- 
τοὶ προλαβόντες ἐπήνεσαν 
2, 241, 10. 
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βίαιος τέχνη αταδπίϊαμη 2, 

ι 

βλακεύειν πρὸς τὴν αἰτίαν 
2606, 15. 

βλέπειν τὰ «ἐκ πρώρας 23, ἘΠ; 
14, β. τὸ ἑαυτοῦ κέρδος 20, 
93. { β. πρὸς τοὺς ΞΕ ΤΟΝ 
ὭΣ 87, Ὁ. ΠΟΙ ΦΊΛΗ ἢ 
Τροία ἐς Ἡ. ἔβλεψε κακῶς 
ἤδη πράττουσα 2, 108, 8. 

νήῆττας βλιμάζειν 2 , 880, 18. 
βόαγροι 289, 25. 

ἱ βοᾶν καὶ κροτεῖν 46 8Ρ- 
ὴς ἀθοϊατηδίϊοπιιπη 2, 88, 
ΟΡ Ὁ ΧΟ, ΖΙ, 
ἱ βόμβος Δαδϊξογατη ΣΧ 51.186: 
μέλη βομβώδη 3, 999, 90. 
βοστρυχώδης “γενειάς 5, 11. 8. 
βουκολεῖται ἵππος 2, 216, 8. 
4. ἀγέλη φίλων 978, 28. 
ἡ βούκρανος (σκοπια) ἡ πρὸς 
“Δίῳ 2, 259, 29. 
ἐς τὰ βουλεύματα φοιτᾶν 2, 
301, 15. 

οἵ βουλευόμενοι πωλεῖν τὰς 
νήσους 2, 89, 80. 

ἡ βουλὴ ἡ μεγάλη καὶ τὸ 
Ἡλϑελεε μον ὡς Ῥώμης 100, 28. 
βούλεταί τι ἡ εἰμαρμένη ἄ- 
τοπον 208, 14. ἐπιστολὴν 
ἀνέπλασαν, ἐν ἧ βούλονται 
τὸν 4. ἱκέτην τοῦ 4. γίγ- 
γνεσϑαι 289, 9. βούλεσϑαι 
βίβηῆοαγο 9, 8θῦ, 19. 

βοῦς ἐ ἐπὶ ἐὐπερδιδος ῬτονοτΡ. 217, 
2, οἵ βοῦν ἀφωνέας ΠῚ 
γλῶτταν βεβλημένοι 2, 28,ο 8. 

βούτραγος 259, 26. 
βραβεύειν ἀπὸ τοῦ χείρονος 

908, ὅ. 
διὰ τί σε βραδέως εἴδομεν; 
5, 81, 38. 

ἡ βραδὺς ἔπαινος 2, 114, ὅδ. 
πολλῶν βραχιόνων ἀντάξιος 
ῬτονουΡ. Ὦ, 188, 29. 

βραχέως ἑρμηνεύειν ΟΣ 95. 8. 
βραχίων νεανίας 2, 867, 6. 

ΙΝΌΕΧ ΝΕΒΒΟΒΌΜ. 

βραχὺ καὶ πολὺ ἐπίγραμμα 
ὦ, 18, 10. 

τῇ τὶ βραχυλογῶν ἱκανῶς 3, 
, 17. Ὁ τοῦδ᾽ Ὧ: ἀγωνιξό- 
ΩΝ ἐβραχυλόγησε τοσυῦ- 
τον 2, 21.718. 
οἵ βραχύποροι ὄρνιϑες 120,20. 
ἡ φωνὴ τοῦ Π. βροντᾷ 
288, 10, 

βρόχοι ἐκτενεῖς 2, 388, 8, 
ἡ βυϑισϑεῖσα ἔν τῇ γῆ 
Σπάρτη 101, 17. 

βεβύϑισται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τοῦ 
οἴνου 19, 11, 
Ἔ βωμολόχοι ἐδέαι τοῦ λό- 
γου 801, 11. τὰ βωμολόχα 
ἔϑνη 531, 91. 

τι 

γαλακτοφαγῶ͵ ὯΡΟΥΕν 
γαλή νη προσώπου 9, 298, 17. 
ἡ ἐκ ϑεάτρου γαμηϑεῖσα 
(Ηἱρροάδιηϊα) 2, 248, 14, 
γάνυται Π. τῷ ἑἕαυτοῦ καλ- 
λει 5, 191, 8ύ. 

γάστηρ ὥραν ἄγει -εΞ- Ξε: ἀπαμαϊηού 
Ραγίαβ ὅ7, 1. γυνὴ ἑπτὰ γα- 
στέρας δυστοκοῦσα 116, 19. 

γαστρίξεσϑαι ἐν σκότῳ ᾽1538, 
82, ἀρκάδες γαστρίζονται 
τῶν δρυῶν 520, 11. 
ἀκόρεστός τε καὶ δεινῶς 
γάστρις 221, 117. 
γεγωνον φϑέγγεσϑαι 11 1.91. 
δράκοντες γενειασκουσι 860, 
92. οἕ., 208, 16. 

τὸ ἜΒ μεῖξον ἔχων ἢ σύ 
2, 198. 

γένεσις ταέρὸξ ὦτα 3, 211,51. 
Δϑεὸς γενέτωρ τοῦ κόσμου 
118, 18. 

τὰ γένη Ἰἰροτὶ 2, 96, 26. οἵ. 
811, 18: 

γερόντων 
ΔΡ. 149. 

γεῦμα τῶν  ΒΚΩΝ παρέχειν 
224, 28. 

απῦοὲ ΔΡΡΘΙΙδύασ 

τὶ 



τὸν ἀνϑθοσμίαν τὸ γεῦμα γ»το- 
δοΎΡ. 2, 0ὅ, 27. 
ὁ Βόσπορος ἐγεφυρώϑη 2, 
221, 1. 

γεῶδες ὕδωρ ἐκ φρεάτων 
ἀνέμων 2, ὅ1, 9. 

γεωμετρεῖν τὰς φύσεις τῆς 
ἑκατέρας θαλάττης 3,221,271. 

ποταμὸς γεωργήσει Ἡλιάδας 
2, ὉὉ,11 28; 

γεωργίαιτῆς γραφῆς 32, 989, 18. 
δένδρων γεωργοὶ χεῖρες 68, ΟἽ, 
γηίνῳ ἐρίῳ ἐστάλϑαι 88, 31. 
γλῶτταν ταμείου ἐπιστεύϑη 
ΑΚ. 2, 120, 24. 

κατὰ τὴν "Ἀριστείδου γλῶτ- 
ταν Ξ-ΞΞ- οὔϊη Α. βδογογοί 2, 
86, 20. 

ἘΠ Φαβωρίνου γνησιώτατα ἡ- 
Ἀροάσατο Ὡ, 82; 9. 

(Κρ. “γνώμας πλείστας ἑρμη- 
νεύων 2, 18, 1ὅ. γνώμην 
ποιεῖσϑαι -- ̓βϑαδᾶοτο θ8, 15. 

πολλὰ ἐν ὀφρύσι καὶ ,“παρει- 
αἴς κεῖται γνωματεύειν τε 
καὶ ϑεωρεῖν 12, 10. 
ἱ γνώριμοι ἀϊβοῖρα δ... 41, 
9; 8:1, 18: 88, 4, 

τίς ἂν ἐς γόητας ἔλϑοι λό- 
γους; " 80, 9. 
ἡ τῷ γονίμῳ ἰσχύειν 2, 81, 
Ὡ;: “102, 20. 

γόνυ κάμψαι ΤΌΟνοΥΡ, 2, 
11, 82. γόνυ ἀμπέλου ἰᾶ- 
σϑαι 2, 154, 1. 

βωμὸς ΣΟ ἐς γόνυ ἀνδρός 
69, 971 
τ γοργιάξειν ὦ, 12, 8; 18, 25; 
250, 

γδδια ̓ἰυνεδυτα ΡΟ Κ 
τὸ Πυϑοῖ γράμμα 208, 38. 
γραμματεῖον γεγραμμένον ἔγ- 
κλημα 102, 19. 

γραφαὶ παρειῶν 3, 380, 20. 
γράψομαί σε γήρως ἐπὶ τῇ 
τοῦ προσώπου γραφῇ͵ 2, 247, 
12. γράφειν τινα ἐν τοῖς 
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καλῶς ἐπαινουμένοις ΣΟΙ 
15. οἵ τάφοι σφῶν ὁ δεῖνα 
τοῦ δεῖνος γεγράφαται. 20, 
ΞΖ; 16, χαλκοῖ πίνα- 
πες γεγραμμένου τὰ Π. καὶ 
Ἂ. ἔργα 63, 14. ἐγέγραπτο 
τὸ ὄμμα ον 199, 14. ὁπόσα 
τοὺς λειμώνας αἴ ὧραι γρά- 
φουσι 2, 294, 

τϑ γεγυμνασμένος ἰδέας 968, 
20. οὗ. 2, 293, 14. γυμνάξε- 
σϑαι πολέμῳ δα ΒΘΙΙαπὶ 140, 
80. 

Ἠλεῖοι στεφανοῦσι «τὸ γυμ- 
ναστικώτατον ἐκ ἀυνεν τοῦ 
γεγυμνάσθαι 2, 267, 

γυμνῇ τῇ γλώττῃ δ λκῶξ: 
σϑαι 2, 608, 22. 

9 

Ὀλύμπια γυμνικώτατος ἀγών 
2, 220, 20. 
γυρὰ πάλη 2, 2601, 2. 

γιὰ 

ὀφϑαλμοὶ 
Ὡ, 291, 9. 

ἕπποι δαιμόνιοι τὴν ταχυ- 
τητὰ 2, 204, 14. σοφὸς τὰ 
δαιμόνια 161, 82. 

δαιμονίως προειδέναι 200, ὅ. 
ἐλελήϑει δαιμονῶν τὸ μει- 
ράκιον 159; 29. 

τὸ ἀπὸ τοῦ πιοτάτου δα- 
κρύου καόμενον πῦρ͵ 184, 14, 

δαδοῦχοι ἔρωτος 

ἀγαπῶν δὲ ἀλλ᾽ ἐφάψασϑαι 
Ὡς 535, 10: 
δεδετοντάι αὐτὸν οἵ ἕταϊ- 
ρον 191, 10. 
δεδοικότως καὶ ὀργίλως φω- 
ψνὰς ἀφιέναι 139, 80. 
ὡς δέον ΟΡ 6, ἘΖῚ 
μικροῦ ἐδέησε φωνὴν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ῥῆξαι 18, 28. 

ἔδεισε περὶ τοῖς νέοις 15, 
ΠΡ ΟΡ δ 
δεικνύναι τὸν ἥλιον ἀνίσ- 
χοντα ἀπὸ τῆς ἑσπέρας 804, 
28. 
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περὶ δείλην πρώτην 100, 28. 
ὑπὸ τῶν ἀν ἐφ᾿ τιρός ἔυνι- 
ξάώνει ἡ χολή 829, 

οὐδὲ τῆς Ἥρας πόρε τι 
ἐνταῦϑα 3 ν ΘῈΣ 38. 

λαϑεῖν ὡς δεινός ἐστι, ἀλη- 
ϑεστέρα δεινότης 801. 33. Φ. 
ἔβλεπε δεινότατα ἀνϑρώ- 
,-πῶν 143,0. 
ἡ Ῥητορικὴ γήδιον δεκατά- 
λαντον 2, 11, 9. 

δέος οἱ φόβος πὸ αἰδβεναπὲ 
ΘΟ 7]. ΔΟΥ. 08, 99. δέος 
περὶ πλοῦτον 218, 117. ἄναι- 
δὲς δεδορπὸς ὄμμα 89, 398. 
δεσμὰ γλώττης 218, 6. 
οἵ δεῦρο Ἰνδοί 88, 6.1 Ὁ; 
81, 80; 115, 1; 196, 832: 
996, 10. 

ΜΙ]. ᾿ἀπολλωνίου μόνου δεύ- 
τερος 158, 82. οἵ. ὅ06, 20. 2 
0. 14. 

δήγματα 
τ 55. 15. 

δήιον αἷμα 348, 11. 
γηρᾷ δηλοῦσα ἄνδρα 23, 

20. 
᾿ ἘΠ ΕΣΠΕΒΕ 
91, 38. 

ποικίλαις δημαγωγοῦσιν ἴτυγ- 
ξιν 218, 80. 
δημη) "οριπὸν ἵματιον 2, 118, 

κόρεων λοιδορίαι 

δημαγωγία 32 - 

Σ ΠΣ ἐπὶ ϑεῶ δημιουργῷ 
πείμενος 512, 4. 

δῆμοι θαλάττης (ἰχϑύων) 3, 
588, 3ὅ. ὃ τῆς νεὼς δῆμος 
129, 238. δῆμος νυμφῶν "Ἢ 
801, 38, δῆμος τῶν ὀνείρων 
269, 14. ᾿ τυράννων τετρα- 
κοσίων 2. 15, 28. 

τὸ αὐ πμου λ Εν τῆς γνώ- 
μης 3, ὅ2, 2. 

φύσις τοῦ βασιλέως δημο- 
τικωτέρα 2, 617, 2ὅ. δημοτι- 
πῶς ἐρίξων ΒΙΒΕΥΙΟ Ὡ, 228, 34, 

διὰ χειρὸς ὄντες λίϑοι 2, 
89, 8. ἀφέκοντο δι᾽ ἡμέ- 
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ρας ἕκτης ἐπὶ τὰς τοῦ “3. 
ἐκβολάς 881, 26. 

μεῖξόν͵ τι διαβαίνειν ἢ, 289, 
ἘΠ ἀγάλματα διαβεβηκότα 
3, 811, 81. Ἁρμόδιον καὶ 
29. διέβης 2, 220, 19. 
διεβέβλητο ὁ ΤᾺ πρὸς τὸν υἱόν 
2, 06, 7. διαβέβληται τὸ 
φιλοσοφεῖν 1584, 11. διαβε- 
βλῆσϑαι τὰς χεῖρας ἀε οοΥ- 
ΤΡ ΪΟΠΘ 129, 18. 

οὐ διέβλεψεν. ἐς οὐδέν 81, 82. 
παρειαὶ διάβροχοι 3, Οψ4.. 18. 
διέγνωκε τῶν ἀνέμων 101,12. 
διηγνοημένον τι τοῖς ποιη- 
ταῖς οἷδεν 32, 188, 18. 

νομοϑέται ἀγεννεῖς ὅροις καὶ 
πύλαις διαγράφουσι τὰ οἷ- 
κεῖα 2, 240, 38, διαγράφειν 
δίκας ὅ, 134, 10. ὁ Ἄδροια- 
νοῦ ἔστιν ἃ ̓ διέγραφε τς ον 
121, 18. 

λέων μελιττούταις διήγετο 
202, 8. 

ἱ οὐ διῆγε τοὺς λόγους 18. 
8. διῆγε τὰς βασιλείους 
φροντίδας ΚΟ 

ἐξ ᾿Ινδοῦ ἐς Ἰνδὸν, “διεδόϑην 
99, 91. διεδόϑη ἐς πάντας, 
ὅτι ὁ 8. εἴη σοφιστής ἸΒ 

ΠΕ 21. 
ἡ διάϑεσις τῶν Ὀλυμπίων 
148, 1. 

οἵ τοὺς ταχεῖς διαϑέοντες 
δρόμους 111, 4. 

δέηρται ὁ πέλεκυς οὐσοή τῷ; 
τὸ ἁβρῶς διαιτᾶσϑαι 2, 
286, 9. 

οἵ ὄρνιϑες οὐ διακείμενοε 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 2:2 
ἀπὸ τοῦ διακειμένου Ὀδπ6- 
γ016 2, 91, 2: 

διεκελεύοντο ἀλλήλοις φοι- 
τὰν 1δ, 28. 

διακηρυττομένη οἰκία πρὸς 
μυρίας 2, 10, 12, 

διεκτενισμένα μειράκια 809. 
2 
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Ἔρωτες τὸ ϑνητὸν ἅπαν δια- 
κυβερνῶντες 2, 801, 2. 

διακωδωνίζειν τὰ μειράκια 
9, 118, 298. 

ἴωμεν διαλαλοῦντες 829, 21. 
διέλαβον τὸν ἡγεμόνα 198, Ὲ 
διαλάμπουσα ψυχή 19, 22. 
οἵ νόμοι σφισὶν ὑπὲρ τῶν 
τοιούτων οὐ διαλέγονται 
Ὁ 218, 530: τ διελέχϑη ἐς 
τὸν ἄνδρα πολλὰ καὶ ϑαυ- 
“μάσια 2, Α1, 29. 
ἐν τοῖς διαλείμμασι τῶν 
ὕπνων σπουδάξεινϑ, 9.1.8. 

διαλείποντες ἀπ᾽ ἀλλήλων 
2, 388, 10. 

ἡ διαλέγεσθαι ἀπὸ ϑρόνου 
2, 82, 27. ὀρϑόν 10. 28. οἔ, 
τι 118, 81. ἡ διαλέγεσθαι 
μᾶλλον ἢ ἀγωνέξεσϑαι ἐπι- 
τήδειος Ζ: ὉΣ 14, 26. 
διαλλάττειν τοὺς ἀδελφούς 
2, 384, 60. 
διεμάνθανε, τοὺς ἴδρυσαμέ- 
γους τὰ ἵερά ΝΠ 
18; 26. 

διαμασᾶσθϑαι σπουδήν ϑλχ τῳ ἡ ἃ 
διαμᾶσϑαι γὴν 2, 851, 56. 
ἐ ὕδατι διαμετρεῖν τὸν λο- 
ΠΗ ΜΠ, 5... Οἱ. Ζ., 20, 2: 
πὸ ἘΒΥ ΚΑ 

διαμηνύειν 2, 41, 20. 
διαμυϑολογεῖν τὰ τοιαῦτα 
16; 58. 

κύων διαναπάνων ἕαυτὸν 2, 
580, 16, 

σκέλη ἐς τὰ ἔσω διανενευ- 
“κότα 2, 281, 21. 
διαπαλαΐίειν Ὁ, 187, 18. 
παρεῖσαν ται ἀμελῶς λέγειν 

101, 22. 
ἼΕΤΕ ἐν πολλαῖς ταῖς ὀπαῖς 
διαπινόμενον 2, 812, 18, 

παλαίσματα διωπλέκειν ῶ; 
285. 25, οἵ. 2, 266, ὅ. 

πολλαχοῦ, διεπλεῖτο αὐτοῖς 
ὁ ποταμός 208, 34. 

᾿την γόξροτος οἵ βεδρα. δια, 
πνέοντες 2, 284, 16. 

χρυσὸς διξπζησε ἐΡοδίοις τὰς 
οἰκίας 2 ΣΈ 

γραφὴ ᾿διαποικέλλουσα 2, 
858, 4. 

μᾶχαι διαπολεμηϑεῖσαι 2, 

διεπορεύϑη βάρβαρα ἔϑνη 
21. 15. 
διεπράνεν αὐτὸν ὁ Θ.3230, 13. 
διαπρεπῶς ἀγωνίξεσϑαι. 2, 
985, 19. 6Σ 49, 20. 

διαπτύειν τὸν χαλινὸν 2, 
946, 18. 

τῶν δρακόντων αἵ κόραι λί- 
,ϑος διάπυρος 89,. 9. 
ἥλιος διαπυρσεύων τοῦ οὐ- 
ρανοῦ 04, 10. 

οἵ τὸ σῶμα διηρϑρωμένοι 
μεγαλοειδῶς 2, 281, 81. 

διαρραίνειν κόνιν ΡΝ 292, 10. 
ΜΠ ΜΝ διαρρεῖται τὸ χωρίον 
128. 18. 

πάλαι διέσκεμμαι 2, 2, 8. 
ἜΣ ποικίλος τὰς διασκευὰς 
τῶν ὑποϑέσεων 2, 94, 22. 

διάσκεψις τῶν αὐλημάτων 
2, 288, Ἴ. 
διασκῶψαι 2, 64, 22. 
διασπώμενος ὕπνος 18, 15. 
᾿ διεσπασμένος καὶ οὐ ἔυγ- 
κείμενος 2, 91, 6. 

διάστροφοι ὀδόντες τῶν δρα- 
ποντῶν 89, 10.Ψ 

διατιϑέναι τὰ πτερά 2, 192, 
4, πρὸς τὰ Ὁμήρου οὕτω 
μὲ διατέϑεικας 2, 195, 10. 
διατέϑεσθϑαι ἀγοράν 3, 10, 
28. 6; 1. 224. 92. Ἦ διατῖς 
εσθαι πονηρῶς λόγον 2, 
ὅ0, 17. οἴ, θ4, 28, 

τὸ διατρῖβον τῆς ὀργῆς 3206, 
51} 

διατριβῆς ἕνεκα 360, 18. 
διατωϑάξειν 3, 84, 80: 5.2. 
ἡ διαυγὴῆς ἰδέα τοῦ λόγου 3 2, 
14, 25. 
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τοῦτο ἐν πολλοῖς τῶν ἀν- 
ϑρωπίνων διεφάνη 2, 120, 
18. οἵ, 1, 81, 11. ἡ διαφαι- 
νόμεναι λαμπρότητες τοῦ 
λόγου 2, 89, 20. 

διεφαύλιξε τὰς τοῦ Ζ. τρα- 
γῳδίας 2, 16, 206. 

διαφέρειν ἀγγελίας 84, 24. 
διαφεύγει τινὰ ῥῆμα, ἔκφυ- 
λον 2, 84, 13. οὐκ ἂν διέ- 
φυγον τὸ μὴ μανῆναι 11, 
28. 

τὰ ὦτά σοι διέφϑορεν ὑπὸ 
τῶν Αἰγυπτίων 110, 16. ΚΑ. 
διεφϑορὼς Θετταλούς ὃ; 
10 δ 

ἀτελῆ ϑηρία ταχεῖαν ἴσχει 
διαφϑορᾶν 24, 12. 

παρεμφαΐίνειν τὴν διαφυήν 
ὩΣ θ90,͵ Τῦ. 

χωρίον δένδρεσι διαφυτεύ- 
εὺν 219, 11, 

διαπέφυκεν ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ 
παλαίσματα 2, 881, ὅ. 

Ἢ διακεχηνώς Ὡ;..120;9. 
διαχεῖ τὸν ἄπ. καὶ ποιεῖ 
χαίροντα 3, 591, 852. δια- 
κεχυμένος καὶ ἡδύς 2, 2, 
ἘΠ: 

βαλβὶς διακέχωσται 2, 838, 
920. 

διεχώρουν τοῖς φέρουσι τὰ 
ἱερὰ τοῦ στενωποῦ 188, 0. 

ἡ διδασκαλικαὶ συνουσίαι 2, 
40, 8. 
διδάξῃ με σοφίαν ΘΉΣ 91: 
δοῦναι σοφίᾳ 101, 1. ὃ. ὀρ- 
γίοις δ0, 14. λεπτολογίᾳ 18, 
8. γαστρὶ καὶ ἀφροδίσίοις 
"ἃ ἘΤῸ ΟΝ 

ψαῦς πέτρᾳ δοκεῖ 
σθαι 2, 822, 24 

πατρόϑεν διΐει τὸν ᾽άπ. 90, 
24. οἵ, 8329, 26. διιέναι ἐς 
λόγους Ἰνδῶν 214, 11. 

δάκτυλοι διείροντες 147. 11- 
παρὰ πάντα τὸν λόγον δεεί. 

διεικά- 
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ρῶν ἐς αὐτὸν τοῦ ὕδατος 3, 
122, 8. 

διείργει αὐτοὺς παντὸς 16- 
γου 108, 18. 

διεξέπαισε τοῦ ὁμίλου 2, 
182, 14. 

Πηνειὸς Ὀλύμπου διεχπε- 
σών 2, 200, 21. 

Ἡ. πολὺ τοῦ ἀφροῦ διεκ- 
πτύων ἜΡΟΝ ΘΙ ΠΝ: 

τὸ Σεμέλης εἶδος διεκφαί- 
ψεται 2, 815, 28. 
σκηπτὸς διήλασε τῆς κῦλι- 
κος 161, 28. ἀκινάκην διε- 
λήλακε τοῦ στέρνου 2, 
954, 14. 

διελέγχειν γυμναστάς 2, 270, 

ἢ ΚΕΤΡΕ τὸν 4.--- ἀγωνι- 
ξόμενος 2, 8ὅ, 28. 

διεξῆλθε λέγων ΕΑ ΕΣ 
διεξωδηκὼς βραχίων , 916,7. 
βόμβος διῆλϑεν αὐτῶν Ω, 
18, 18. 

γῆ διασχοῦσα 2, 138, 1. 
διήκει τοῦ λόγου φρόνημα 
ρα ῳ ἢ κλὼτε 

ἮΝ διϑυραμβώδη Τῆς 
δέλτοι δέϑυροι 2, 223. 21. 
διῆπκε Ζ" μηροῦ καιρέαν 
.398, 
ἡ ἜΣ θῖν διειστήκει 2, 
ἘΠῚ 
ἐπ᾿ ἄκρων διίσταται τῶν πο- 
δῶν 222, 80. 

διέπτη ἢ τύχη ταῦτα ἕνὶ 
ἔτει 114, 22. 

Ἠλεῖοι δικαιότητι οἵ αὐτοί 
108, 1. 

δικαστήριά τε καὶ δικαιωτή- 
ρα 2, 219, 18. 

σοφιστικοῦ δικανικώτερος 32, 
108, 26. 
ἡ δίκη 
820, 14, 
δίκτυα τῶν ὀφθαλμῶν 2, 
290, 9. 

ἡἦ διλογεῖν ΔΕ ΘΕΟΣ 

τοῦ Οἰνομάου 2, 
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διοιστρεῖται τὸ σῶμα ὑπὸ 
τοῦ μορίου 88, 16. 

διολισϑῆσαι 2, 369, 10. 
διομνύναι τὸν Ἡρακλέα. 2, 
168, 382. 

διονυσομανῶν 189, 21. 
Ἰσοκράτης Φίλιππον 49η- 
ναίοις διωρθϑοῦτο 2, 20, 21. 
ἱ διορᾶν 46 ταϑαϊτβίίοηθ ἘΣ 
ΘΏΣ Ψν 98..0. 
διοχετεύεται νᾶμα 3, 803, 11. 
ἀναλύει ἃ διύφηνεν 2, 882,14. 
διφυής 3, 8, 20. 
διωθϑεῖσϑαι τὰ παρὰ τῆς τύ- 
χῆς 194, 1. οἵ, 280, 117. 

διώκειν τῶν ϑυρῶν 3 γ) 340, 238. 
ἱ δογματίας τω πολυγνώς 
μων ὁ Κ. 32, 19, 
δοκιμώτατοι τού βμα 99, τ 
δοκῶ μοι τὴν στήλην Ἰνδοὺς 
ἀναθεῖναι 84, 14. οἴ. 166, 
11: 216, 30. ἐδόκει (ϑοχαπία: 
Βα) γυναῖκα αὐτὸν ,περι- 
βάλλειν 152, 12. τὸ ἐπιπο- 
λάξειν δοκοῦν --- τὸ ἐπιπο- 
λάζον 2, 26, 15. οἷ. 1, 18, 
38. 2, 8352. 94. 

μειράκιον ᾿δοκησίσοφον 148, 
10. 

περὶ τῇ δόξῃ κινδυνεύειν 2, 
θὅ, 4. 
δορυφορεῖν τινὰ 3, 87, 14 
οἴ. 1, 67, 80. 

τὰ δουλόβοτα βοορο ῖδηι 13, 
81, 1. δουλοῦται πάντας ἁ. 
φύσις 20θῦ, 328. 
δραματικοὶ υὔϑοι. 111, 14. 
τὸ δραστήριον αἵρεῖσϑαι 2, 
12, 26. 

τὰ ἱερὰ ὑπὸ μάγοις δρᾶται 
91, 16. 
τῶν ψήφων ἱκανῶς ἐδράτ- 
«ἕοντο 89, 6. 
ἧττον δράξονται καὶ ἁρπά- 
σονται 2, 11, 12. 

σοφίαν. δρέπεσϑαι 9: ἘΠΕ, 
δρομικὸς ἀϑλητής 3, 62, 955, οἵ 
δρομικοὶ τῶν ἑρμῶν Ὡ, 142, ἐ 
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δρόμου νίκην ἄρασϑαι 335,1 
δρομοκήρυχκες 3 2. 209, 10. 
τας τας τος ἀἁρπάξειν ἽῈ 
580, 37. 
δύνασϑαι παρὰ "τοῦ ϑείου 
2, 18, 14. περὶ τὰ ὅμορα 
τῇ Ῥώμῃ δυνηϑέντες ἀπο- 
λοῦνται 112, 16, 

οἵ δυνατοί --Ξ ἐπίτροποι 2, 
153, 1. δυνατὸς τὰ ἐν ἀγο- 
ρᾷ 32, 8339, 27. 
ἡ ἑτέρᾳ δυνάμει μεταχειρί- 
σασθαι τὰς ἤδη εἰρημένας 
ἐννοίας 3, 19 ἾΥ- 

ψυχὴ δυσανασχετοῦσα 2, 354, 
20. 
δυσγράμματος 3 Θ᾽ θό, 8. 
κάλλος δύσερι καὶ φιλόνει- 
κον 3, 239, 8. τὸ δύσερι 
μᾶλλον ἢ τὸ ἐριστικὸν σπου- 
δαξειν 18, 16. 

φροντίδων, δυσευρέτων λύ- 
σεις 54, 2. 

δυσήκοος ἡ ἱστορία τοῦ δεύ- 
ματος 241, ὅ. ἐὐν τηρω καὶ 
βαρὺ φϑέγγεσθαι 3 ΨΓΤῈ 

οἵ δυσήνιοι τῶν ἵππων 3, τὸ 
δυσθανατοῦντες γίγαντες 32 
806, 16. 

μῆνις δυσίατος 2, 311, 14͵ 
ἵμάντων πληγαὶ ὀυσίατοι ΓᾺ 
966, 25. 
δυσμέτρητον πέλαγος 184, ὅ. 
δυσπινὴῆς τὴν ἐσθῆτα 3, 4, 5 
Βππρουοποσε κεφαλαὶ εξ 
ἄχει ἢ, 880, 18. 

δεῖ δυσχεραίνειν τὴν φαρ- 
μασσομένην εὐμορφίαν 2, 
289, 21. ἀἄπήει δυσχεράνας 
2, 66, ὅ. 

δυσχερῶς διακεῖσθαι 388, 81. 
δωδεκάκρουνος τὸ στόμα 2, 
38, 6. α3 
δωμάτιον, [ 
ΟΣ 

δῶρα εἰ δωρεαΐ αὰο αἰβοταπέ 
ἜΧρΡὶ. 2, 98, 11. 
δωριάξειν 2, 41, 28. 

ἐνεκάϑευδον 
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Ἐ, 

ἑαυτοῦ -ΞΞ σεαυτοῦ 182, 22. 
πόλεις ἐγγράφουσαι τῷ Ὁ- 
μήρῳ ἑαυτὰς πολίτῃ 2, 196, 
11. ἐγγράψαι παῖδας ἐκ γυ- 
ναικος 842, 4. καὶ τοῦτο 
δοκεῖ ̓ ἐγγεγράφϑαι 2, 942,22. 
ὕπνον ἐγγοητεύουσιτοῖς γράμ- 
μασι 89, 21. 
᾿ ἥκω σοι ἐγγυμνασόμενος 
,.32,. 119, 10. 
ἐγγυᾶσθαι 8 2, 45, 17. 
τὰ ὦτα ἐγείρειν 210, 7. ἡ ἐγη- 
“γερμένη ἀπαγγελία 18, 29. 
ἐγκαϑορμίξεσϑαι τῷ πελάγει 
2, 212, 11]. 

ἐγκαλυπτήρια 5.01.1. 513; 
“κε κατεθεῖν τὸν θάνατον 
219, 

τὸν ἘΠ ΕΥΩΝ ἐγκατέλεξε 
τῷ λοιδορησμῷ 2, 110, 21, 
εἴ. 57, 8; 44, 6. 

τὰ ὀλεϑριώτατα φάρμακα 
ἐγκαταμῖξαι τοῖς σώξουσιν 
118, 22. 

τὸ ἰσχίον ἐγκατερείδειν τῇ 
βάσει " Ὡ,). 2115. 90. 
Τέ ἐγκειμένη δεινότης 2,11, 82. 
ἐγκολπίσασϑαι ϑηρίον 2, 861, 

10. 
ἐγκονίεσϑαι παλαίστρα τὸν 
ἀ. ἀνάγκη 32, 21|, 18. τὸ 
στάδιον (ἀποχρῶν) ἐγκονί- 
σασϑαι 884, 38. 
ἐγκεκρότηνται πίνακες τοί- 
χῷ 62, 14͵ 

ἐγαύκλιοι ϑέαι 2, 98, 34. 
. αἵ κατ᾽ ἀνθρώπους εὐπρα- 
γίαι 826, 10, 

Ἧ ἐγκώμια τοῦ ἄστεος ΑΕ ΚῈῈ 
,20:;: 18, 18; 84, 80. 

Ὡν 

ἑρπετὰ ἐγχρίπτει τοῖς (δὰ 
ΤΥΟΡΠοΗπ) κατιοῦσι 88, 
10. 6ἷ: 101:..28. 

ἔγχρυσος στολή 2. 826, ὅ. 
δ ελιρῖτες ἐγχώριοι τῇ ϑαλάτ. 
τῇ, ὦ, 828; 1|. 

ΙΝΘΕΧ ΨΕΕΒΟΒΌΜ. 

᾿ἡφροδίτης ἕδος 2, 840, 6. 
τὸ ἕδραϊζον τοῦ ἤθους 558.4. 
τῶν πηγῶν (Ν11) ἐθας 388. 
21. οὗ. 2; 817,36. 
ἀκοντίοις εἴϑιξε 3, 197, 10. 
τὸ τῶν τεχνιτῶν (ϑοθμϊοογατη) 
ἔϑνος 2, 100, 6. ἔϑνη κυνῶν 
2, 48, 2ὅ. μοιχοὶ καὶ πόρνοι 
καὶ τοιχωρύχοι καὶ τὰ τοι- 
αὗτα ἔϑνη 141, 29. οἵ. 
248, Ὁ 

οὐ παραδώσεις, τὴν ἀρχὴν 
σφίσιν, εἰ μή που --- ἀγα- 
ϑοὶ μείνωσιν 197, 10. οὐ 
χρὴ ϑαυμάξειν εἰ στεφα- 
νοῖτο πῦρ ---ἡ γῇ 2, 816, 2, 
κἂν ἐπιπλήξαιμι τοῖς Ἔλ-: 
λησιν, εἰ -- μήπω τυγχάνοι 
τῆς ἑαυτοῦ δόξης Θι.40,.9. 
ἡ ὥρα ἡ περὶ τῷ εἴδει. 2, 
Δ 1λγ 8. 

Ὁ. τὸν Βιτέλιον εἴδωλον πε- 
ποιημένος τοῦ Ν. ἐπ᾽ αὐ- 
τὸν στρατεύει 192, ὅ. 

ἐπὶ πολλὰ εἰκάξειν τὴν αἷ- 
τίαν 100, 10. γέγραπται νε- 
Ἀρῷῶ εἰκάσαι 2, 849, 18. εἰ- 
πασμένος τρογῷ Ἰξίων 22, ἽΣ 

κατόπιν αὐτοῦ ξαάλη ἀνέμου 
εἱλεῖται 2, 166, 8. 

ἔσταλται ταὐτὰ τοῖς εἴληϑε- 
ροῦσιν ᾿ἀϑήνησιν 210, 20. 
οἵ, 2, 292, 39. 

πρὸ Παλαμήδους ὧραι οὕπω 
ἦσαν οὖσαι 2, 110, 27. γ' κε- 
λεύει ἐπὶ ϑύρας ἤδη εἶναι 
28, ὅ 
φόβοι ἐπήρτηνται, εἴτις ἐπ᾽ 
αὐτῷ γελῶν εἴη 2, 222, 29. 
οἵ, 809, 21. 

τοιαῦτα εἶρεν ὁ Ν. 229, 1ὅ. 
οἵ, 9. ΘΕ θ πη 29. 

ἡ τὰ εἰρημένα Ξ-- ὁ λόγος 114, 
1. οἵ, 2,88, ϑῦνὸ 90. : 257 
19:4: 

εἰρηνικῶς ἀπιέναι 212, 19. 
ἢ εἰρωνεία τοῦ σώφρονος 2, 
2485, 17. 



᾿ προτέρᾳ τοῦ εἰωϑότος 2, 
Ε΄ 593, 11. 
ἢ οἵ ἐκ Βορέου 3, 308, 2. μει- 
; ράπιον ἐκ τρυφῆς ϑ. 800, 9: 
᾿ μέαν σοφίαν ἐκ δυοῖν ἐλέ- 
Ο σϑαι 217, 0. 
τὸ μεϑύειν καὶ ἀπὸ τῶν φοι- 
ψνίκων ἐκβακχεύει. 48, 29. 
ἡ ἐκβακχεύειν τὰς δοφι- 
στικὰς ὑποϑέσεις 32, 99, 4, 

ἐκβασανίξονται οἵ ἐπὶ φιλο- 
σοφίαν ἰόντες 12, 20. 

ἐκβατήρια νόσου ϑύειν 2, 69, 
28. 

ΞῈ ,ἐκβολὴ τοῦ λόγου 111, 11. 
αἴ τῶν φύλλων ἐκβολαί ΟΣ 
958, 18. 
ἐκδεῖξαι ἈΠ7,.9. 
ἐτάφη ἐκδηλότατα 3, 306, 1ὅ. 
βροντὴ ἐκδοϑεῖσα 161, 9. 

᾿ἀφροδίτη ἐχδοῦσα ϑαλάττης 
2, 841, 8, ὁ ἐκδεδομένη 
ὑπόϑεσις 5, 8ὅ. ἢ. ὁ ἐννοίας 
ἰδίας ἐκδίδωσι 2, 26, 1. 

διὰ τοῖν ποδοῖν ᾿ἐπκδεδυκὼς 
λαγώς 2, 880, 14, 

τὸ ἐκείνῃ Ἑλληνικόν 2, 14,21. 
Ζ. τῆς μητρὸς ἐχϑρώσκει 2; 
815, 27, ἐκϑρώσκειν τοῦ 
ὕπνου 39, 225. ἐκϑορεῖν ἐνυ- 
πνίου 2, 184, 21. 
ἐκϑορυβεῖν ἵππον 2, 380, 2. 
ἐκκαλοῦνται τοὺς ἔχοντας 
ξίφη 211, 24. οἷ. 2, 17, 20 
οὐ 45, 8. 
ἐς δάκρυα ἐκκληϑῆναι 2, 
η0...9; 

ἐκχαπηλεύειν τῆς χώρας τὸν 
σῖτον “ 1, ὅ. 
ἐκκαρποῦσϑαι 9, ὅ1, 24, 
ἡ τὰ πράγματα γυμνὰ ἐξέ- 
κειτὸ 2, 100, 28. ἐκκειμέ- 
νῶς ἔχειν τοῦ ἤϑους 2, 
400, 82. 
ἡ ᾿Ἱττικὴ ἐχκενωθϑεῖσα τῆς 
τῶν ἀνθρώπων ἀγέλης 2, 
Ἐ5.,Ὁ; 

ΡΡ 
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ἐϑαυμάξετο ἐπὶ φωνῇ. λαμ- 
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ἐκκλησία ᾿4ϑηναίων -- ψη- 
“φισμα ὃ 2, 69, 4. 
ἤλυξεν ἂν ἐκκλίνων 3, 205... 
ἐξεκρέμαντο τοῦ ἀνδρός 828, 
19. 

τοὺς ἱμάντας τ. ἄ. τ. συῶν 
ἐκχκρίνουσι τῶν σταδίων 2, 
208, 44: οἴ, 278, 6. 
ἵ ἐχκρούειν σχεδίου λόγου 
ΦΙΤΥΑ 5.. ΙΕ ἘΘΘῚ ΧΕ δ 
908, 50, 
Ἰὼ κέρατα τῶν προτάφων 
ἐκκρούει 19, 7. 

᾿Ινδοὶ φιλοσοφίαν ἐφ᾽ ὑψη- 
λῆς μηχανῆς ἐκκυκλοῦσιν 
9220, 19: δὲ, 305; 14: 
ΣΤΟΥΣ μήνιδος 188, 22; 
ἐκλακτίξειν τὸν ταρσόν 2, 
849; 8. 

ἐχλαλεῖν Ργοσμπηΐαγα 2, 00,11. 
ϑυσίας ἐκλείπειν 81, 25. 
Σμύρνα “ἐκλιπαροῦσα ἀφικέ- 
σϑαι τὸν ᾿4π. 138, 11. 

ἐκλελουμένοι 388, 90. 
ἐκλύεται τὸ ἐνεργὸν τῆς 
τέ νης 2, 215,20. οἵ. 8: 10.8. 

ΖΔ. ἐκμήνας τοὺς Τυρρηνούς. 
Ὡ, 529, 10 
ἦ ἐπιπονώτατον τὸ ἐκμαν- 
ϑάνειν 3, 52, 6. ἡ ἐχμαϑεῖν 
τὸ ἦϑος τῆς Ἰωνικῆς ἀκρο- 
σεως 2, 119, 10. 
ἱ Πῶλον Τ΄. σοφιστὴν ἐξε- 
μελέτησε Ὁ; ἘΡ, 2. 

ταῦτα δαιμονίως ἐκμεμίμηται 
ΘΧΡΥΘ558 διιπΐ Ὁ 940, 25. 
ὑπὸ τῆς, πηκτίδος ἐκμεμού- 
σωται ὃ Χ. 2, 848, 2. 

ἐχμεμύϑωται ᾿Αἰσώπῳ πάντα 
τὰ τῶν ἀνθρώπων 3, 298,20. 

ἐξενευρίσθϑη τὰ στάδια οἷ 
,.2356, 16. 
ἐκνεφέαι ἥλιοι 2, 2392, 21. 
ἐκνηπιωϑῆναι 11ῦ, 81. οἔ, 2, 
68, 9. 
ἐκνικῶσα ϑυμὸν ἡδονή 23, 
392, 2. 

ἐκνίψασθαι φόνου 209, 14. 
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ἐχπαλαίειν Ἰποΐδθ- Ιορσθ5. νἱο- 
1αγ6 2, 808, 14. 
ἐκπηδᾶν τοῦ προσήκοντος 2, 
858, ἴ. 

ἐκπεσεῖν ἑαυτοῦ ΒΡΉΤΣ ὑπ᾽ 
“ἐκπλήξεως 118, 322. 
ἐκπίπτειν. τοῦ σκοποῦ 920, 4. 
ἐς τὰ τῶν μοιχῶν ἐκπίπτειν 
ΕΝ 8. ἐκπεσεῖν τοῦ ἱεροῦ 
3, 2, 82, 
ἐκπέπληγμαι τὰ τοῦ Ὁμή- 
ρου ποιήματα 2, 198, 17. 
οὗ. 112, 11: 28ὅ, 18. 

ἔκπλυτα ποιεῖν τὰ ἄνϑη 2, 
148, 16. 
ἐκπεπολεμῆσϑαι πρὸς τὸν 
,ξαυτοῦ οἶκον 194, 19. 
ὥρα τοῦ πρὸς τοῖς ἵεροῖς 
ατμοῦ ἐχπνεῖ τρν 29. 
“πα ἐκποιῆσαι 2 , 199, 5.δὲ, 

; 128, 16. οἱ 841 4. ἐκποι- 
ΞΙ ἑαυτὸν τοῦ δικαστη- 
ρέου 3502, .18. 

τὸ ἱερὸν ἐκπεπόνηται ἄ;,. 
ἡ ἐκπονῆσαι λόγον 2 9 
20. οὗ. 178, 24. ἡ καϑαρὰν 
“φωνὴν ἐξεπόνησε 5 ̓ ς, αἱ 
ἐχπυροῦν͵ τὰ βαλανεῖα 11, 29. 
ἔκπωμα ἀποφαίνουσιν οἵ 1. 
τὸ τῶν ἀγρίων ὄνων κέρας 
«86, 18, 
ἡ κολακευτικὴ ἁρμονία δο- 
κεῖ τῶν ἐκρύϑμων εἶναι 
5 ὅν 19. 

ν Ν. ὑποκριτὴν ἀπέκτεινεν ἐκ- 
τεμὼν αὐτοῦ τὸ φϑέγμα 2, 

.324, ὅ. 
ἐπτροπὴ τοῦ λόγου 298, ὯΝ 
δεῖ ἐκτροπῆς λαμπρᾶς 548,3 
τὰ Ἡρακλέους ᾿ἶρ αὶ λμόσα 
ἐνταῦϑα 107, 26. 
ἐκτύπωμα τῆς ἀσπίδος 10, 8. 
ἐκτυποὺ τινὰ τὸ ὕδωρ 2, 
827, 2 ἊΣ 

αἵ χάλαξαι ἐχτυφλοῦσι τὰς 
ἀμπέλους “2, 164, 26. 
Ἰτοχὰ ἐκφατνισμάτων δέλτος 

ΙΝΘΕΧ ΡΕΕΒΟΕΟΜ. 

τῆς δείρης ἐκφαίνει οὐδὲν 23, 
ὧστ, 10, οἵ. 822, 20; 844, 19: 
ἡ δρῦς χρησμοὺς ἐκφέρει 2, 
.388, 3. 
ἐκ ἀνδην 2, 214, 
ἦ ἐκφέρεσϑαι τῶν ρωξωδεςς 
μένων ὑποϑέσεων Φ; 88, 4. 

νόσοι ἐς ὦτα ἐκφοιτῶσαι καὶ 
σπλάγχνα 2, 215, 16. ἐκφοι- 
τᾶν εἴα τὰς Ἐεὐπαης 2, 48, 
117. κραυγὴ ἐξεφοίτησε τῶν 
βασιλείων. 88, 28. 

Ἔ, τοὺς ἐν ᾿ἀκαδημίᾳ λόγους 
ἐκφροντίσας Φν. Ὅγ τὸ, 
ἀπ ἐκφύλου σπορᾶς ὀνομά- 
ξειν τινά 219, 11. ἔκφυλον 
ῥῆμα 2, 84, ἘΠ 

ἡ Κρ. ἀττικίξων οὐκ ἀκρατῶς 
οὔτε ἐκφύλως 2, 19...19; 

γῆ ἐκπεφυτευμένη ὀένδρεσι 
καρπέμοις 2, 108, 1, χαίτας 
ἐκπεφύκασιν ἄνθεσιν ὁμοί- 
ὡς 2, 857, 21. ἐλαίου κρή- 
νη 2, 118, 26. 

τι τὰ περὶ τῷ φϑέγματι καὶ 
“σχήματι ἐλαττώματα, 122,25. 
ἐλαύνεσϑαι δερῖδηξ γῆς 2, ̓ 13, 
15. ἔξ ὐπρέκῳ 7 48, 23. ἀ 
τὴν “γνώμην 2 , 118, 80. 

πικρὸς πρὸς τὰς ἐλέγξεις 
64, 51. 

ἐλέγχειν σκπιοειδῆ φαντασ- 
ματὰ 218, 18. 

ἡ τῶν ἀνθέων ἐλευϑερία ὥ, 
298, 1ὅ. αἴ τῶν ἀέρων ἐλευ" 
ϑερίαι 2, 886, 0. 

᾿ρκάδες ἐλευϑεριάξουσι 819, 
29. 
ἀγρόν. δεσμωτήριον 3298, 

ΠΡΌΣ, ὀφρῦς 2, 188, 18. 
δ Σ, ἸὩΣ 844, 28. ἐλεύϑερος 
τῆς 4. φορᾶς 251, 30. τὴν Ἐ- 
λευσῖνα γόητι ἀνοῖξαι 138,14. 

Ἑλικῶνι τὴν τοῦ Ἔκ κρή- 
γὴν ἄδουσι ΦἼ2...5 
ἐσ εἶναι μὴ ̓ ἐλινύοντε 
14, 
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δον 

᾽ν 

“»Ιώδα δι ᾿ 

τὸ νᾶμα "Μαιάνδρους ἑλέτ- 
τει 2, 807, ὅ. τί οὐχ ἕλίτ- 
των τῶν ἀσελγῶν 11, 19. 
πάρδαλις ὑπὸ τοῦ ἀρώματος 
ἐἑλχϑεῖσα 44, 17. τὰ τοῦ 
ἀέρος ἕλκοντα ϑνητά 112, 
ι ἃ πάντας ἕλκεις τῷ ΤΣ -- 
ἀμελουμένῳ 2, 239, 16. Νάρ- 
κισσος ἕλκων ΖΕ αὑτοῦ ἴμε- 
ρον 2, 820, 14, 

ἐξειλεγμένη καὶ καϑαρὰ Ἑλ- 
πε. ΦὉ. τ τοῦ, Ὁ {17 16. 

Ἑλλὰς γλῶττα, Ὧν 93, 19. ὁ 
τῆς Ἑλλάδος ἄρχων 2, 92,20, 
Υ οἵ Ἕλληνες 5. τὸ Ἕλληνι- 
᾿ς ᾿πνοηΐτ5 τπθέουϊοδθ βἐα- 
Βερστο θ ι..52.95-..115, 
1 Ἑλληνικὴ ᾿παίδευσις Ὁ 
46, 12, Ὁ τοῦ Ἑλληνικοῦ 
πατὴρ ἐκηρύχϑη Ἱππόδρο- 
μος 3, 117, 8, 4. ξυνδια.- 
φέρων αὐτοῖς τὸ Ἑλληνικὸν 
σκίρτημα 2, 2, 91, 28. 
ἡ ὀρυχὴ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ τῶ τυ- 
ράννῳ νοῦν εἶχεν “Ἔλληνα 
2, 220, 8. 

τὸ ἐλλιπὲς ϑεραπεύειν 2,230, 
16. 

ἡ παρὰ τένι τῶν ἐλλογίμων 
τοῦτο εἴρηται ἘΠ ΟΨΩΝ 
οἸαββίοῖβ 2, 84, 
ἐμβαϊχεύει τὸ ἜΑ ΑΡΝ ΠἋ 
185, 2 28 

ἐμβάλλειν μετεώρῳ νηΐ 102, 
11. τὸ ἐμβεβληκὸς τῆς. δὲ: 
ξιᾶς 3, 872, 11. 
ἐμβατήρια πλοῦ ϑύειν 208, 
ΡῈ Ἀν 100, ὅ. 

ἐμβιβάξειν πάλης σταδιαίας 
2, 88, 21. ἐ. ἀπαδούσας ἐς 
τὸ μέλος 2, 840, 19. 

ἔμβια ἐργάξεται ᾽Ζεύς 2, 162, 
25. αἷμα ἔμβιον 3; 5598, 1. 

τὰ δένδρα ἐμβιώσεται τῇ γῇ 
2, 148, 12. οἵ. 1, 50, 160. 
σὺς ἐμβλέπων πῦρ 3, 838, 14. 
ἐμβοϑρεύουσιν ἐλέφαντες τὴν 
διαπορείαν ὅ9, 10. 
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ὥσπερ ὑπὸ δαίμονος ἐμβοη- 
ϑέντες ὥχοντο 112, Ὥς 

ἵ- τὸ ἜΤ: διήκει τοῦ 
λόγου 2, ΤΙ, : 
ήϑος ΩΣ ἐμβριϑῶς 
ἐγκείμενον ἢν ἘΣ 

ϑεὶν “γοῦνταί με ἐμβεβρον- 
τημένοι ὑπ᾽ ἐμοῦ 810, 10. 
οἵ. 92, 6. 

ἐμβροντησίαν ὥετο τὰ πλεο- 
νεκτηματαὰ 2, 119, ὅ. 

οὐκ ἐσμὲν τῶν ἐμούντων 2, 
88, 8. 

ὀφϑαλμοῖς ἐμμειδιᾷ τὸ με- 
τόπωρον τοῦ κάλλους 2, 349, 
28. 

ἐμπαιδεύειν Κλαξομενίοις 3, 
29, 19, 

τοῖς -οὴτι ἐμπαίξω λιϑαρίοις 

᾽ 

δεῖμα 
99, 25. 

κῆτος ἐμπλημμυροῦν πηγαῖς 
«αἵματος 3 » 396, 10. 
ἄνεμος ἐμπνέων ὥρᾳ 938, 6. 
οἵ ἠμπολημένοι ἐξ ἔρωτος 
362, 51. 
ἐμπολιτευόμεναι ἡδοναὶ τῇ 
Ῥώμῃ 101; 18. 

ἐμπρόϑεσμον 
296, 18, 

λέϑοι ἀγαϑοὶ ἐμπυρεύσασϑαι 
ἢ, 818, 22. 
ἐμπυρέσαι τὰ ἵερά 2, 808,21. 
αἵ ἔμπυροι τῶν τεχνῶν 2, 
208, 6. ἐμπύρου σοφίας εὐ- 
ξύνετος 184, 18. 
ἐν ἀπείρῳ πελάγει 
σϑαι 2, 214, 850. 

ἐμφιλοσοφεῖν τῇ Ῥώμῃ 1098, 

ἐμπελάξει τῇ χώρᾳ 

ναυάγιον 2, 

ἐμφέρε- 

᾿Ξ ἘΣ ΑἾΘΝ ἐμφορεῖσϑαι 3, 
82, 2, οἵ, 1, 18, 36; 96, 18; 
,191, 11, 
ὕπνος ἐφέστηκεν ἐν εἴδει 3, 
8706, 6. 
ἀοίδιμος ἐν κιϑάρᾳ καὶ αὖὐ- 
λῷ 3, 846, 8. ἐν μειρακίῳ 
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ἀπέθανον 32, 143, 9. ́ 4οι- 
στείδης ἐπανῆλϑεν ἐν τῷ 
προτέρῳ τρίβωνι 2, 130, ΡΝ 
Ἶ φυσιολογίᾳ τε καὶ ϑεολο- 
γίᾳ πάσῃ ἐναγωνέξεσϑαι 2, 
10, 
Ἵ Ἐπ ρις ὃ λόγος: Ὡ Ὁ: 

ἵ. οἵ. 62, 24. 
ἐναγώνιοι νόμοι 2, 201, 80. 
ἐναλλάττειν τὰ ἱερά 159, 82. 
ΕΘ, 850; 16. 

πρόσεστι τὸ ἐνάλλεσϑαι 2, 
848, 21. 
ἐναλύει αὐτοῖς ὁ λόγος 2, 
562, 11, 
ἐναντία νόσῳ πράττειν 8, 28. 
ἐναντίαν ϑέσϑαι (ψῆφον) 
109, 8. 

ἼΣ ἐναντιώσεις 2, 51... 39} 
ἐναποκλείει τὸ ἄχρον τοῦ 
ποδὸς τῇ ἀγκυλῃ͵ 2, 849, 18. 

τὴν ἁρμονίαν τῶν ὁρῶν ἐναπ- 
ἐεσημήναντο τοῖς τμήμασι 
2, 8θ4, 20. 

χλαμύδα ἐνῆπται 3, 142, 12. 
ο΄. 1, 242, 21. 

ἡ χεφαλὴ ἐναραττέτω ῬοΩΣ 
292, 19. κειμένῳ ἘΞΠΣΞΩΞ 
ἐναράττουσι 89, 26. 

ἡ ἐναργὴς ἐν εἰκόσι Τῖο 2,8,21. 
ἔναρϑρος “φωνή 214, 9. 
ἐνηριοσμένοι στοᾷ πίνακες 
ὦ, 2905, 24. 
διφϑέραν 
1598; 

κανοῦ ̓ ἰρέξεετθαι 2, 209,.11- 
ἐναστράπτουσι 2, 868, 8. 
ἐνασχημονεῖν τῇ γλυκύτητι 
τοῦ ϑυμοῦ ὩΡΎ Ο: 320. 
ἀηδόνες τῷ χωρίῳ ἐναττικί- 
ξουσιν ὭἼΕ ΒΕ 
ἔναυλος ϑροῦς 2, 298. 6. 
πῦρ ἐναῦσαι 2, 340, 81. 
ἐνδεῖκται 2, 130, 89, Ἷ ἐν- 
δείξασϑαι θαυμασίαν ἰ ἰσχύν 
Ὡ, 19, ὅ. τουτὶ τῇ χειρὶ ἐν- 
δείκνυσιν 816, 21. 

ἐν διέτριβεν οἷς ἔλεγεν 183, 10. 

ἐναρμόσασϑαι 9, 
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μὴ ἐνδιατρίβειν ἐᾶν τοὺς 
ξένους 238, 20, ὑ ἐνδιέτριψε 
τοῖς ἐπαίνοις 2, 12, 26, 
ἿΡ ἐνδιδόναι τισὶ πολλὰ τῇ 
τέχνῃ 2, 117, 14. 
ἐκ τῶν τοῦ 40. ἐνδοσίμων 2; 
87, 18. ἐνδόσιμα γυμνάσια 
2, 290, 8. 

τὸ ἔνδροσον τῶν ῥόδων 2, 
298, 8 

πέπλῳ γράμματα ἐνείρειν 89, 
20. ὁ. 288, 

ἱερὸν ἐνεργόν , 148, 20. 
ἐνεσχέϑη ἡ μκω τὰς τῷ ῥεύ- 
ματι 2, 28ῦ, 

ἔνϑεν ἑλών ὦ, Ἢ 28, 
τὰ ἔνϑηρα τῆς νήσου 32, 
96... ἘΝ 
ἐνῚθυμηϑῆναι 
10; 7: 
ἐνθύμιος γ: ἡ ἀρχὴ ἐγέ- 
νεξτο 1860, 
ἡ ἡ τῶν ΕΣ τε τέχνη 
2, 
ἐνιδὼν τῷ ϑηρίῳ 24, 4. 
ἐνιξῆσαι τοῖς ἀριστεροῖς 2, 
849, 12. 
δόδον ἐννεάσαν τῷ ἦρι 2, 
349, 24, 
ἡ τοῦ βλέμματος ἔννοια 811, 
80. 

τὰ Ὃμ. ἔπη 

τὰ στέρνα ἔμπλεα ἐννοίας 
μουσικῆς δ, 10: 

οἵ τὴν Ἐνοδίαν τιμῶντες 188, 
20, ἐνόδιος Ζέφυρος 2, 
θ1 1}: 
ἐνομιλεῖν ἔϑνεσι 2, 81, 6. οἵ, 
.216, 20. 
ἑἕνοῦν τῇ γῇ ΞΞ 
9588, 20. 
τὴν ἑτέραν ἄρκτον ἐνεσημή- 
ναντο οὐρανῷ 2, 128, 18. 
ὃ λοιμὸς ἐνέσκηψε ἐς τὰς Ἕ. 
πόλεις Θ᾿, ΘΒ Η͂Β' 

χρυσῷ πεδίλῳ ᾿ἐνσοβεῖ ἘΣ 16 
ἘΝ 

ΐ βάρβαροι οὐκ ἔνσπονδοι 
ἡμὴ: περὶ ἡμᾶς γένει 915, 9 

ΒΘΡΘΙγο 2, 
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ἀνσπουδάζειν τῇ Σμύρνῃ 3, 
42, 28. 
ἐνταφίῳ τιμῇ χρῆσϑαι 23, 94, 
5. ἐ. τυραννίδι 9.3, 19, 
οὗ, 108, 1. τὸ ἐντάφιον τῷ 
Ἂ: τοιοῦτον 2, 886, 1. ὅπλα 
“παλὰ ἐντάφια 9.,.854..1-. 
ἐντέμνειν τὰ ἐπιτυχόντα 9, 
.209, 34. 
ἐντρέχουσι τοῖς Τυρρηνοῖς 3, 
828, 10. 

ἢ ἐντρεχῶς διατίϑεσϑαι πα- 
ραέτησιν 2, 124, 18. 
ἐντυποῦσϑαί τι τῇ γνώμῃ 3, 
86, 24. 

ἐντετυπῶσϑαι ταῖς τῶν δυ- 
νατῶν ϑύραις 818, 12, οἔ, 
τ λλδον δ 

σάλπιγξ τὰ τοῦ Ἐνυαλίου 
“σημαίνει 2, 3604; 18. 
ἐνυπτιάξει ἑξαυτὸν τῇ γῇ 2, 
868; 18. 

ἡ ἐνυπτιάξειν τῇ σεμνότητι 
Ἢ Το 24. 

ἐξ ἀνθρώπων ἤδη ἦν 
ἸΠΥ 80. ἐξ ὅτου τὰ τὸ 
8, 8. 

ἐξηγόρευσεν ὁ δαίμων ἕαυ- 
τόν 114. 24, 
ἡ ναῦς ἐξῆκται͵ ἐς πάρδαλιν 
2, 822, 29, (ἐξήχϑην (ἀεοορ- 
τὰϑ 5.10) ὑπὸ τῆς γραφῆς 
ὦ, 999, 21. 

ἐξαιρῶ κυβερνήτην τῶν βα- 
ναύσων 2, 281, 10. 

τόξοις ἐξελεῖν ϑηρία 3, 119, 
1. ἄχος ἐξελεῖν τῆς γνώμης 
2, 16, 8. ὕβριν ἐξήρει 2, 48, 
14. ποταμὸς ἐξαιρούμενοι 

τῆς γῆς 38,81. Ὑ ἐξῃρημένη 
αὐτοῦ νεύτης 2, θ9, 38. τοῖς 
ἐξηρημένοις ἀντίπαλος ὃ 
φϑόνος 2, 147, 28. ἐξελέ- 
σϑαι τὸν ἀπειπόντα, 80,18: 
ὑποκριτὴς ἐξάρας τὴν φω- 
γήν 1171, 81. ἐξαίρει καὶ 
ἀναϑρώσκει Ἴ ν. 2, 851, 8. 

ῬΒΙΙοβίσαξι θα. ἸΚΑΥΒΟΥ. 11. 

ΙΝΡΕΧ ΥΕΒΒΟΒΌΜ, 40 

ἐξηρμένοι τὰς χαίτας 3, 859. 
ΤΊ. οἵ. 544, 80. 
ἐσ ρὴς τὰ Οἰδίποδος 109, 

τ ὩΣ Ὰ σοφῶς ᾿ἐξαλλάττων 
2, 12, 4. οἵ ἀστέρες ἐξαλ- 
Ὁ ἘΣ τῆς ἑαυτῶν τάξεως 
122, 21. οἵ 18, 9. ἐξαλλάτ- 
τειν πάσης γῆς ὁπόσης Ῥ. 
ἄρχουσι 207, 10. 
ἐξανίσταντο πὸ τῆς ξυγ- 
κλήτου βουλῆς 2,95. .34. 

μειρακιὰ ἐραστὰς ἐξαψάμενα 
809, 18. ἐξάψασϑαι δεξεῖν 
ΞΞΞΞΞ ἀἰβοῖραϊατα 6556 2, θὅ, 22. 
ἐξηρμοσμέναι οἴκων πέτραι 
2, 864, 27. 

ἐξηρτημένος τῶν λίϑων τὰς 
ϑαυμασιωτέρας 2, 91, 19. 
ἡ ᾽4ρ. ἐξήρτητο πᾶν τὸ ἐκεί- 
νῃῇ (Ρούρϑιη) Ἑλληνικὸν 2, 
14, 2. 

τὸ ἔϑνος πολεμικῶς ἐξήρ- 
τυται 1, 19, 

δίσκῳ, ἑαυτὸν ἐξήσκει 69, 1ὅ. 
ἐς τὰ ἱερὰ χρυσὸν ἐξασκεῖν 
3, 368..11. 

ἐξῆρχε τοῖς συμπόταις 110, 
329. 
ἡ γραφικὴ δύναται τῷ νῶ 
ἊΣ τῇ χειρὶ ἐξεικάσαι 66, τύ, 
Ν. ἐξείργει φιλοσοφίαν 157, 
12. 

τὸν γυμναστὴν δεῖ ταῦτα 
ἐξεπίστασϑαι 2, 318, 51. 

ἐξεταξομένη γῆ πρὸς ϑά- 
λατταν 114, 4. 

ἐξηγή σατο τοῦ ϑρόνου 108,1. 
“4π. ἐξηγήσατο τὸν χαλκοῦν 
Μηίλωνα 147,1. 

ἐξικμάξειν ἴδρῶτας 2, 290, 4, 
ἐξικνεῖσθαι πορρωτάτω ὄψει 

» 916, 21, 
ἐᾷ ̓οἵἷ ἕξιν κεκτημένοι 2, 
106, 37. 

του φανεροῦ, ἐξέστη ταν βοτὰ 
στεφάνου ἕτέρῳ ἐκστῆναι 
θς Τῆθ0.. 18: 

90 
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τοιοῦτον τὸν Ἰνδὸν τοῦτον 
ἐξιστοροῦσι 6068, 80. τὴν 
παῖδα ἐξιστόρει 2, 881, 329, 
ἐκόλαξε τὸ ἐξοιδοῦν τῆς ὁρ- 
γῆς Ὧν ἅτο, 18. 

πᾶσαν ἡσυχίαν ἐξοικίσαι 3, 
28ῦ, 28. 

ἐξοικοδομεἶσϑαι ᾿λαμπρότε- 
ρον τῆς ἑτέρου ἐπιστατείας 
129, 6. 

Ζ. ἐξομνύμενος δωροδοκίαν 
9, 48, 

ἐξορχεῖται Πὰν ῥυϑμόν 2, 
9ὅ8, 21. ἐξορχεῖσϑαι τοὺς 
Σαλαμινίους 140, 238. 
ἕξω τοῦ φιλοσοφίας ἤϑους 
12 6 98. 
ἐξέωσεν ὑποκριτὴν τῶν ἄϑ- 
λων 3, 22, 20. ἐξεώϑουν 
αὐτὸν οὗ συγγενεῖς ἐς τὸν 
γάμον 2, 111, 1. 

ἔξωρος τῶν ἐρωτικῶν 3, 18, 
19: 

ἐξώρως εἶχε τοῦ ἀποδημεῖν 
Ἵν, 

ἐπωιγγελίς ὦμων ἐρρῶσϑαι 
2, 800, 12. γένεια ξὺν ἐπαγ- 
γελέᾳ βοστρύχων 2, 183, 11. 
ἐπαγγέλλειν συμπόσιον 09, 6. 
ἢ ἐπαγγέλλειν μελέτην 2: 
ἐξενε ἢ ἐ. ἀκρόασιν σχε- 
δίου λόγου 2, 90, 82. οἵ. 
“109. 19: 118, 22, 

ἐπάγειν λαχάνοις ὕδωρ 2, 
2ὅ8, 8. ἐπήγαγεν “ἑαυτὸν 
τοῖς Ἢ; 2, 129. 13. ἐπάγειν 
νουθεσίαν 175, 26. τὼ χείλη 
μὲ ἐπάγεται 2, 243, 1. 
ἡ ἔδωκε τῷ Π. ὁ Ἢ; τὸ μὴ 
ἐπαγωνίσασθϑαί οἵ --Ξ Ροβί 
Θαιτι ἀθο!τηαγθ 2, 49, 16. 

κύλνοι ἐπάδοντες τὸν ὄρϑιον 
2, 808, 8. 
ΠΞ ἐπήνεσεν αὐτὸν τῆς εὐροίας 
καὶ τοῦ τόνου 516, 17. 
τ ἐπαίνων τέχνη 2, 1117, 14. 

" 2, 41, 
206. δῆμον ἐπαίροντα φο- 
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βεῖταν Νὰ 9.5. Θὲ οΥ, 2. 
984, 92; 814, ἐολθοῖς 

τῷ. ἐλαίῳ ἐπαιωνεὶν ὃ, 284,18, 
ἵ ἐπάμηιαν ΕΝ εὐπεῖν Ὁ. 98; 
8: ΘῈ 58}. 
ἐδαναβαοις 2, 801, 6. 
ἐπανεγιγνώσκετο ξυμβόλαια 
«πατέρων 2, ὅ8, 11. 
ἱερὰ ἐπανήχϑη, ὑπ᾿ ᾿4π. 8, 
21. οὗ, 80, 21, ΚΟ ΤΡ. αὐὖ- 
τὸν ἐς λόγον 159, 
ἐπανακυπλεῖν μὴν μῶν ἐκ γνοή- 
ματος 2, 88, 25. 

ἣ ἐπαναϊαμβάνειν͵ ϑ50.,.92: 
τοὺς ἐπανατεινομένους ἐπι- 
κόπτουσιν οἵ νόμοι 209, 20. 
οἵ. 200; 9ὅ. 
ἐπανῆλϑεν ἐς τὴν ἕαυτοῦ 
φύσιν 140, .18. οἷ: 201, 9, 
ἐπανήκειν ἐκ τῆς μάχης 2, 
109, 9. 

Ἶ ἀπαγγελία ἐπηνϑισμένη 2, 
11, 26, 

ἐπανείϑη ἣ νῆσος (ΘΧΙ]Π111}) 
, ΟΣ δ. 

ἐπαντλεῖν ὕδατι πηλόν 8, 
9ὅ. κακὰ κακοῖς 818, 12. ΒΕ 
2, 48, 8. 

ἐπαξίως ἑαυτοῦ ἄδειν 2, 
914, 1. 

ἐπαποδύεσϑαι τοῖς ἕαυτοῦ 
σπλάγχνοις 2. ΔΔΠὮι 16, 

σοφίαν φιλοσύφως ἐπήσπη- 
σὲν 2,.21. 

λόφος τῷ χρυσῷ ἐπαστρα- 
πτῶν 2, 884, 6 

τὸ πλημμῦρον τρὴν πον ταῖς 
κόραις 2; 911: 

νῆσοι ἐπαύλια τῆς ϑαλάττης 
Ὡ, 564, 4, 
ὁ ̓ Εὐφράτης ἐπαφείϑη τῷ 
ὀρόφῳ 3 28, 18, 
ἱ ἐπαφιέναι ἑαυτὸν τῶ και- 
ρῷ 3, 4, 6. ὁ ἐ. ἑ. τῷ λόγῳ 
2, 44, 94. 

γυμναστικῆς ἐπαφροδίτως ἅ- 
πτεσϑαι 208, 1. οἵ, 2, 141, 82. 
ἐπεγχεῖν 8ῦ, 80. 
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τὰ ἐκ Πατροκλείας ἐπεῖπε 
τῷ ἀνδρί 2, 86, ὅ. 
ἐπέκεινα τοῦ θνητοῦ φαί- 
νεσθαι 2, 204, 18. 

ἐπεμβαίνειν κειμένῳ 9, 125,90, 
τοῦτο τῷ Γοργίᾳ πῆλϑεν 2, 
5, 24. οἵ, Σ: 204, ἘΣ 
δαίμονά μοι ἐπεσήγαγες 280, 
21. ἐπεσάγονται ἀγερωχίας 
ΤΟ: ΔἸ. Ὁ. οὐκ ἐπέσακτος 
εὐγλωττία ἀλλ ἐκ τῶν 
πραγμάτων τῶ, ἃ. , ὄψο- 
φαγίαν ἐπεσάγεις ὑγροῖς 
“τοῖς σπλάγχνοις 8, 34. 
ἐπεσεπήδησαν τῷ ἄρχειν 
,18,.1. 
ἐπευφημῆσαι τὰ εἰκότα 118, 
28, 
ἐπεύχεσϑαι κειμένοις 2.224.,4. 
τὰ ἱερὰ βιβλέα ἐφημερίδων 
ἐπέχει τινὰ τῷ 4. "λόγον 2, 
860,80. ἔυγγες σειρήνων ἐπέ: 
ουσαι πειϑώ 2992, 2, νεὼς 

ἐπέχει τόπον ὅ9, 11. 
οὐδὲν ἐπημύειν τῷ ληΐω 2, 
,.389, 9. 
ἐπηρείᾳ πόσον γιγνόμενα 
2, “84, 

τὸ ἐπὶ ἐδ: Ξέρξου εἰρημέ- 
νον 2, 20, 82. 
ὃ σατράπ 5 ὁ ἐπὶ τοῦ Ἰνδοῦ 
82, 22, ἐπ᾽ Αἰϑιόπων στέλ- 
λεσϑαι 301, 30. οἔ. 174, 34: 
88ὅ, 10. τὸ ἐπὶ Εὐβοίας πές 
λαγος 184, 4. ἐπὶ ξυνου- 
σίᾳ τοῦ ΤΠ. ἀφῖατο 2, 47, 
36. ε προύστη τοῦ ϑρόνου 
ἐπὶ ταῖς ἐκ βασιλέως υυ- 
θέαις θυ γ5;.56.: το; 868, 4, 
αἷ Ὁ. ἐπὶ Παλαμήδει τέχναι 
2, 164, 17. ἐχϑρὸς ἄδικον 
εὑρὼν « ΝΝ ἦμ ἦν πρίσιν 2, 
188, 14. ἐπὶ ἃ μητρὶ ἐμαί- 
νετο 2609. 7. ΠΡ σοφὴ 
ἐπὶ φαρμάκοις 3 ..164. Ὁ... .-ἢ 
ἐπὶ 4ήλῳ χάρις 2, 89, 31. 
δανείξεσϑαι ἐπ᾽ ἀγρῷ 2, 
182, 26. ἐπί τινι χεῖσθαι 
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267, 10. οἴ. 806, 8. ἐπ᾽ ἐλέῳ 
πολλὰ ἔλεγε 180, 31. ἢ τὸ 
ἐπὶ πᾶσι ΘΡΠορτιβ 2, 8, 80: 
1 ἐ ἔστ δ, τ ἢ αν τ 8: 96, 4. 
αἰτίαι ἐπὶ πολλὰ λεγόμεναι 
2, 29, 38. δέχεσθαι 4ϑη- 
ναίους ἐπὶ γυναῖκάς τε καὶ 
παῖδας 2, 42, «ἴ: 

πλατείᾳ τῇ δινὶ ἐπιβαίνει 
τοῦ χείλους 2, 810, 8. 

ἐπιβέβληκε, ξεῦγμα φοινίκων 
τῷ “ποταμῷ. καὶ μάλα ἡδὺν 
ἐπ᾽ αὐτῷ λόγον ῷ, 808, 90. 
τ ἐπιβεβλημένῃ ἰδέα λόγων 
2, 217, 0. ὁ ἐπιβεβλημένος 
τῷ Ζεύγει 20. 19: 

ἐπιβατεύειν τῆς ἱερᾶς τριή- 
ρους 3, 43, 38. ἐ. ϑρόνου 3, 
18, 97. 

Ἔ ἐπιβολαὶ Ἡρώδειοι 
“νοημάτων 2, 10Ι, 27. 
ἐπέγραψε τὸ ἔργον ἀπὸ τῆς 
ἘΣ γυναικός 9; 107, 19. ἐπι- 

γράφουσι φυγὴν οὐ φυ- 
γόντι 2, 60;.19; ἐπέγραψαν 
φόρους βαρυτέρους ταῖς νή- 
σοις 237, 
τωρ ηράλλίοιει 2, 289, 22, 
προστίϑεσθαι τῇ γνώμῃ ὁ 
“ίων τῷ νεύματι ἐπεδήλου 
192, 16. 

τὸ πρόσωπον τοῦ β. ἀγῶνα 
ἐπεδήλου τῆς γνώμης 198,19. 

ἐπιδιαβάλλειν Ξ 2, 89, ὅ. 
τὸ κάλλος ἀρκεῖ ἐπιδείξει 
οἰκείᾳ ἢ, 344, 1. 
δάκρυα ἐπέδωκε τελευτή- 
σαντι 2, δῦ, 3. τῇ. ἀδελφῇ 
ὁ βασιλεὺς κώμας ἐπέδωκεν 
ἐς ξώνην 73, 82. οὗ 1; 8. 

οἵ [ἐν ἐπιδόσει ἀἸξοῖρι} 5,79, 27. 
ἐπιδρᾶν τι ὑπὲρ καϑαρσίων 
5ΈΘ, σἘ 
παλαιστὴς ὥὦμοις τὸν αὐχένα 
ἐπεζξζευγμένος 2, 319, 20. οἔ, 
8095, 17, 

τὰ ἐπιϑαλάττια εὖ πράττει 
Ὡνγ 220, 10, 

τῶν 

ν Ὁ 

80" 
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ἐπιϑάπτειν νεκρόν 2, 139,10. 

ἐπιϑειάξειν ταῖς Μούσαις 
ΑΘΓ Β 3. οἔ. 18, 12. ἐπιϑειά- 
ἕξιν οἵ ὑπὲρ οὗ κινδυνεύει 
210, ΡΟΣ; ΠΠΌΒΝ 19, 

τὰ Σοφοκλέους ἑαυτῷ ἐπε- 
ϑέσπισεν 201, 21. 

σοφίας ἐπιϑολοῦν κρατῆρα 
δὴ ἘΡΛΕΝ 
ἐπιϑόρνυται ταῖς γεγαμημέ- 
«γαις 188, 2. 
ὁ δράκων ἐπικαϑεύδει τοῖς 
γράμμασιν 89, 28, 

οἵ βόστρυχοι ἐπικάϑηνται 
τοῖς ὦμοις 2, 262, 11, 

τὴν κεφαλὴν τοῦ ΜΙ. ἐπέκαυ- 
σαν τῷ 44. 2, 108, 15. 

ἀδικίαν ἐπεκάλει ὃ Ν. τοῖς 
᾿4χ. 3, 300, 81. 

οἵ ἐπικάρπιοι ὄφεις 2, 237, 8. 
ἐπικαταβαΐίνειν ἀρστοᾶϊ 2, 
202, 12. 

ἡ ὀφρὺς ἐπίκειται τῷ τοῦ 
ὀφϑαλμοῦ ἤϑει 988, 10. κα- 
ταβαλὼν τὸν Σ΄. ἐπέκειτο 
8839, 2. ἐπικεῖσϑαι ταῖς λοι- 
δορίαις Ῥουβίβίθσ ἴῃ οοηνῖ- 
Ὁ115:. 1118; 

ἐπικελεύεσϑαι 
ν 999.. Ὁ; 
ἐπικέρδεια τῆς ἐμπορίας 2, 
907, 19. ἐπικέρδια μαστεύων 
((ο: ἐπικέρδειαν ...}2,105,28ὅ. 
ἡ λόγοι ἐπικήδειοι 144. ὁ. 
ἐπικινδύνως πράττει φιλο- 
σοφία 101, 18. 

ξίφει ἕξαυτὴν 
205, 14. 
Γάγγης τὴν ᾿Ινδικὴν ἐπικλύ- 
ζων 98, ΡΣ: 
οὐδὲν ἐπιπομπάσας ἀναφαΐέ- 
νει τάληϑές 214, 28. 
ἐπικοπαί ΣΝ 13. 
ἐπέχοπτε πόνϑ᾽ ὑπὲρ χρη- 
μάτων. πράττοντα ὁ υϑ  αφρες ἃ 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐπικοπείς 
»᾽ ΟΟΣ 9: 

τοῖς ἵπποις 

ἐπέκλινε 2, 

ΙΝΌΘΕΧ ΕΒΒΟΒΌΜ. 

ὶ ἐπέκρινε τὸν ἄνδρα τοῖς 
νέοις Ὡ, 18,98. 
Ἔ τὸ ἐπίκροτον τῶν λόγων 
2, ὅ0, 1. 

τῶν ξένων σπάνιον τὸ ἐπί- 
Ἀτητον 2, 329, 8. 

εὐὔπνοιά ἔστιν, ὅ ὅταν μὴ ἐπι- 
κτυπῇ ἡ φάρυγξ. 181, 18. 

οἵ ἐπικυδέστατοι ᾿ϑηναίων 
9582, 12, 

τῷ πεδίῳ ἐπεκύμαινε τὰ 
ἔϑνη 3, 157, 18. 

οἷον ἐπικυματίξων αἴρεται ὁ 
ἤρως 3 145, 11. 
αὑτῶν ἐπιλαμβάνονται 14,29. 
τὸ "κάλλος οὔπω ἀξίου ἐπαι- 
νέτου ἐπείληπται 188, 10. 

Κ. ἐπελάϑετο τοῦ ζῆν 789, 90. 
ἐπιλεαίνουσι τοῦτο οἵ τόνοι 
τῶν φϑόγγων 2, 222, 21, 
ἐπιλήψιμόν τι εἰπεῖν 161, 10. 
ἱεροφάντην τῷ προτέρῳ ἐπ- 
ἐμαντεύσατο 118, 21. 
ὁ ἐπεμελήϑη τοῦ ϑρόνου 2, 
'ϑΊ, 18. 
ἐπιμηνίσαντες ὅεοί 10, 20. 
ἐπιμιγνὺς τῷ ὁμίλῳ͵ ὃ, 62, 
9. τὸ δι᾽ ὀλέγου “ἀλλήλοις 
ἐπιμῖξαι ὩΥΎΣΣΙ, ὩΣ 
Κυκλώπων ἐπενοήϑη γένος 
2, 1604, 2. 
ἐπένοια τεχνική 2, 39, 17. 
ἐπίουρος 2, ὅ4, 30. 
ἐπιπαίξειν τῇ ϑαλάττῃ Ὅ: 
3564, 9. τοῖς ἑαυτοῦ κα- 
κοῖς 8, ὙΤΈΡΤΟΣ 
ἡ ἡ ἐπίπαν ἰδέα τοῦ λόγου 
2, 2; ὅ. 
πόϑεν ἡμῖν ἐπιπεμφϑεὶς ἤ- 
κεις; 22, 
ἐπιπηδῷ τάφῳ ΠΕΡ ΝᾺ 
οὐρανῷ ἐπιπηδῆσαι 177, 21, 

λήδια ἔπιπλα ἀνασείειν 141, 
10. 

πηγὴ ἐπιπλημμυρεῖ ϑαλάττῃ 
. 868, 99. 

ἐπιστολὴ 
κοινὸν 

2 . 
ὃς τό ἐπίπληξιν 

φέρουσα τῶν ΛΜ. 



ο΄ 
Ε- : ; 

151, 20. ἐπίπληξιν ποιεῖ- 
σϑαι ΤᾺ, 10. 

τὸ φιλόγελων ἐπιπολάξον 2, 
20, 

ἐπιπόλαιος πληγή 2, 886, 21. 
ἐπιπόλαιοι μιμνήσεις τῶν 
ὑδάτων 9... 982..10. 
ἐπιπρέπει (τῇ Πολέμωνος 
ἰδέᾳ) τὸ “ημοσϑενικὸν τῆς 
γνώμης 2, ὅ2, 28. 

Ἰνδὸς καὶ Νεῖλος ἐπιρραί- 
νουσι τὰς ἠπείρους ἐν ὥρᾳ 
ἔτους 204, 1. 

ἐπιρραψωδ εἶν 2, 114. 16. 
οὗ τρίποδες οἴνου ἐπέρρεον 
106, 18. νεότης τῇ Σμύρνῃ 
ἐπιρ ἕουσα 2, 42, 80. πλοῦ- 
τος ἀπερρύη Ὁ 2, 51, ὅ. 
ἐπίρρητοι ἡδοναὶ Νέρωνος 
ΠΡ ἔν ον 240, 18. 

ἐπιρροθοῦσιν αἵ Βάκχαι 2, 
922, 2, 

γυνὴ οὕτω τι ἐπερρωμένη ὡς 
(βουκολεῖν 2, 61, 10. 
ἡ κόμη τῷ μετώπῳ «ἐπισα- 
λεύει 2, 827, 51, ἡ ναῦς 
ἐπισαλεῦει τοῖς ἀκρωτηρίοις 
2, 208, 1. 
μέγαν τάφον ἐπεσημήναντο 
αὐτῷ 109, 20. 
Ἢ ἐπεσιτίξοντο τῇ ἐς παάν- 
τας ἀκροάσει Ὁ Ὅ0;}10. 
,ἐπισιτιούμενος ἤ ἥκω 331, τὸ. 
δήμασιν ἐπισιωπᾶν ἢ 889, 25. 
ἱ μελέται ἐπεσπεμμέναι 2, 
91, 8. τάδε χρὴ ἐπεσκέφϑαι 
Ω, Ὧ1, 28. 

ἐπισκήπτειν͵ Ὧ.. 187... 
ἡ οὐκ ς τὸ κοινὸν ἐπεσκο- 
πεῖτο τὰς ὑποϑέσεις 3, 48, 
16. ἐ. οὐκ ἔνδον 2, 82, 80. 
ὍΣ, 3611: ῥπιρκοπεξαθοὶ Ξ- 
“λάτην ἢ, 961, 24. 
ἐπισκοτεῖ τὴν φωνὴν τὸ 
πνεῦμα 2, 8ῦ, 21. 

ἐπισοβεῖν τιώρᾳ 2, 888, 14. 
ἐπισπάσασϑαι κοινὴν γῆν 2, 
908, 11. οἷς 1, 385, 16 οὖ 19,18. 
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ἐπισπ. γάλακτος 2, 608, 2. 
ἐπειδὰν τῶν ἐλεφάντων τινὰ 
ἐπισπάσηται ὁ δράκων, τοῦ- 
το ἀπόλλυσι ἄμφω τὰ ϑη- 
ρέα ΒΟΌΣ δ. 
Τ ἐπισπουδάξειν τι τῷ οἴνῳ 
ἢ 2, 90, 1ὅ. 

δάκρυα τῷ βιβλίῳ ἐπέσταξεν 
ὁ βασιλεύς 2, 87, 11. 
Ω: μονῳδία ϑαμὰ ἐπεστένα- 
ξεν ΟἼΒ. 1. 91. 16. 

τὰς ἐπιστολὰς ἐψηφίσατο 
ΤΠ π8 βϑογοίαυι ἀθία! 2, 
94, 1. 

ἐπιστολιμαῖοι ξυνουσίαι 104, 
92, ἐ. ξυμβουλίαι 389, 4. 

ἐπιστομίζειν 2, 122, 8; 910, 
24. 
ἰσχίον ἐπιστρεφές 2, 281, 0. 
οὐραῖα πρὸς τὴν ἰξὺν ἐπι- 
στρέφοντα 2, 802, 10. ἐπι- 
στρέψαι παραπαίοντα 2, 958, 
20. ὑπέστρεψαν ἐπιστρεφό- 
μενοι πρὸς τὸν ἄνδρα 121, 
16. πλευραὶ ἐπιστραφεῖσαι 
ἐς τὸ ἧπαρ 2, ϑτῦ, ἥν ἐπε- 
στρώφησαν του 4χ. 3 2, 210; 1, 

ϑρασυτέρα ἐπιστροφή 2, ΤΊ, 
19. οἴ, 2, 21, Δ ἐπεστραμ- 
“μένη σεμνότης 3 2, 20, 6. 
ἐπισυνίστασαν σῷ ΣΕ: 
δῆμον 2, ΟΥ, 22. 
ἐπισύρειν ἀλλοτρίαν ἐσϑῆτα 
Ζν 9; 
ἸΡΗΣ, ΤΑ Ὁ τῶν, 
150, 

οἵ ἜΣΟΒΑΗ͂ΣΙΝ 
ματι εὐχάς 2, 141, 19. 
ἐπισφύριον ἐλεφάντινον μη- 
νοειδές 5. 65. 99. 
Ἔ ἐπισχεδιάξειν τῷ καιρῷ 2, 

» 

τον 

τῶ 1 Δ.) 

ἀγάλ- 

,, 

ἐπύγασιθ τῶν σκελῶν ἀἄνει- 
μένῃ 3, 849, 1. 
ἢ ΑΝθᾷ, γὰ τ αλρεα ἐς τοὺς πολλούς 
18, 10. 

ἐπέτεγξε τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
δακρύοις 2, 80, 18. 
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ἃ ὠφέλουν Βίνδικα, Νέρωνι 
ἐπετείχιξον οἵ. 818, 16. 

πλεῦσαι ἀνέμῳ ἐπιτηδείῳ 
581, 21. τὰ σώματα ἢ γυμ- 
ναστικὴ τοῖς ἀ. ἐπιτήδεια 
ἐποίει Ὡ, 210, 34. ἐπιτήδειοι 
κολωνοί 2, 818, 80. ἐπιτή- 
δεια σοφοῖς πρὸς σοφοὺς 
Ἐ 197 ...19: 

οὗ Σ. διεφϑάρησαν τὰς ἐπι- 
τηδεύσεις 259, 28. 

κομᾶν ἐπιτηδεύουσι. 94. 20. 
τὰ ὦνια αὑτοὶς ἐπιτιμῶσι 
“206, 17, 
ἐπιτολαὶ ἡλίου 291, 1. 
Φ. ἐπετόλμησε τῷ πατρώῳ δί- 
φρῳ 3, 810, 18. 
ἱ τὸ φϑέγμα 
48, 11 
ἐπετράπη τὰ Κ. στρατόπεδα 
2, 3ὅ, 19. 

οἵ τὴν ᾿Δσίαν ἐπιτροπεύον- 
τὲς ὩΣ 51, ΤῸ ἐπιτροπεύ- 
σας Ῥγοσοηϑα Ρυϑοβθηΐθ 1η- 
ΡοΥϑίοσθ 2, 221. 16. 

ἐπιτύφεσϑαι 2, 581: 8. 
οἵ ἐπιτυ ὄντες ΜΡ 
ἀστείως ὑπθ  πρλρ, 9, 38:9}. 
ψῆφος ἐπηϑέμ θη μὴ κρι- 
ὥξεντι 2, 18, 16. 

ἐπιφημίξειν ὄρεσι γίγαντας 
ἘΠ δή: 

λέγεται ϑαμὰ ἐπιφϑέγγεσϑαι" 
λάϑε βιώσας 841, 1. οἴ, 2, 
ἘΡΕΡ: 

ἐπεφοίτησε τοῖς ᾿Ελληνικοῖς 
ἱεροῖς τὶ ΘΟΣ ΟΕ 154, 11: 
110, 12. 2, 191, 4. 
ἐπιφορὰ τοῦ λόγου ΣΕ ΧΙ ΒᾺ 
ἐπεφύλαττέ μὲ ἐπιόντα 2, 
,296, 90. 
ἐπιχαράττειν γεωμετρικοὺς 
,τυπους τῇ "γῆ 845, 12. 
ἐπέχαρις τὰς διαλέξεις 198, 
20. 4. πᾶν. τὸ ἐπίχαρι ἐκ 
“ιονύσου ἡρήκει 2, 22, 10, 
οἱ, 1971 594. 
ὁ φιλοσοφήσειν μέλλων ἕξαυ- 

ἐπίτονον 2, 
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τὸν βασανίσας ἐπιχειρεῖ 97, 
14. 
Ἶ τὸ ἐπιχειρηματικόν 2, 93.9.17. 
ΟἹ: τῇ Ἰνδικῇ ἐπιχεῖται 00, 
24, ἐπεχύϑηδαν τῷ ἵερω 2, 
218, 8. 

τὸ ἐπίχολον τῆς ῥινός 2, 
901} 16: 

ὁ μὲν ποιητὴς - πολλαὶ ,μορ- 
φαὶ τ. δ. ἐπιχορεύσας ἀπῆλ- 
ϑεν, ὁ δ᾽ Αἴσωπος ἐπιχρη- 
σμῳδήσας τὸν ἑαυτοῦ 16- 
γον καταλύει τὴν ξυνου- 
»σίαν ἐς δ προὔϑετο “ὁ 110, 
5 δ᾽, 8... ΟΣ Ὁ: 

ἡ “ϑάλαττα ἐπιχωρεὶῖ τε καὶ 
ἀνασπᾶται 106, 10, 

ἐπιχωριάξειν τῇ Ῥώμῃ 821,4. 
δεινοὶ ἔποικοι 2, 280, 14, 
ὑπογείοις ἐλή πκηαξο ἐπολι- 
σϑάνειν 3, 59, 
ἐπολοφύρασϑαι 
157, 

ἐποχετεύειν ον ΘΟ; 1. 
συναγωγοὶ ἐπωμίδες 2, 279, 
21. 

᾿“παλαμήδει 

ἐπωτίδες πᾶνίαμῃ 2, 8522, 17. 
ἐρασιχρήματος 2, ἴ20, 96. 
ἐρασταὶ “πόλεις 9, 42, 11. 
μαϑεῖν ἤρα 805, 90. οἵ, 84,18, 
τιμᾶσϑαι ἐπὶ τῷ πόλιν ἀοί- 
κητον εἰργάσϑαι 9) :1.21..9: 
τέχνῃ ταῦτα εἰργάσϑη 894. 
24. οἵ, 805; 47, 

συκοφάνται ἐγκείμενοι καὶ 
ἐρείδοντες 948, 11. ϑαμὰ 
ἤρειδε τὴν ἐρώτησιν. ἘΞ 906, 
97. ἐρείδειν τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς ἐς τὰ εἰρημένα 210, 
18. φολήμανσς, ἐρηρεισμένα 
9, 580, δ. εξ. 468, 19. 
ἐρευϑεῖν 2. 95. δ. 
ἐρήμην ἐπαγγέλλειν 2, 61, 21. 
τῶν ἕρμῶν οἵ γεγυμνασμέ- 
οι 29ὅ, 28. 
ἕρμαιον ρα γεν, τὸν λόγον 
106, 24, οὐ, 2, 81; 91: 
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σαφήνεια ἑρμηνεὺς νόμου 2, 
οὴ 

σοφὸς γνώμην ἑρμηνεύειν 
ἀνδρός 8117, 1. οἔ, 109, 82, 
2, 109, 82. ἑρμήνευε 15, 14. 

ἐρρωμένως ἐπιτηδεύειν 2, 262, 
Ν: 

λοιμὸν ἐρύκειν τοῦ ὕρους 3, 
149, 17. 

τὰ ἐρυμνὰ καταλαμβάνειν 2, 
.290, 28. 
ὁπόσοι δαίμονες ἔρχονταιτὴν 
Μαιῶτιν ἃ, 212, 23. 

τοῦ πρὸς σὲ ἔρωτος σφαλείς 
2, 241, 

ἐρωτηϑεὶς ξαυτόν τε καὶ πό- 
λιν 21, 21. 

δάκρυα ἐρωτικά 2, 561, 18. 
τ ἡ ἐς πάντας ἀκρόασις Ὁ 
90, 10. ἐς ἄνδρας ἥκειν "Ἡ 
20, 12. ἱ ἐς τὴν ἰδέαν τι- 
νὸς λέγειν 2, 34,18. οἴ, 96, 
18. ἐς τὸ προὖχον τῆς ἀρε- 
τῆς εὑρέσϑαι συγγνώμην 3, 
44, 18. ἐς τοῦ βασιλέως πί- 
νεῖν 09, 21. ᾽4π. καϑήμε- 
νος ἐς τὸ ἱερόν 202, 11. ἐς 
τάχος γράφειν 19, 4. ἐς τὸ 
ἀληϑές τι ἀναγράφειν ὅ0, 
29. 

ἐσαγγελϑέντα ἱπίτο παπέϊαία 
2, Θὅ; 11: 
ἐσάγειν κομῶντας 2, 298, 8. 
τὸν Π. οὐκ ἐσάγεται ἐς τὰ 
ποιήματα ὍὉμ. 181, 1. 
ἀγερωχίαν ὁ οἶνος ἐπὶ τὰς 
γνώμας τῶν ἀ. ἐσάγει 2, 
θῦ,. 18. 
ἐσβεβλῆσϑαι ἐς γυναικωνῖτιν 
2, 198, 

Ἔρως ἐμροδα 
281, 8. 

Θ. ἐσῆλϑεν αὐτόν 81, 34. 
οὗ .159. 1. 

μυῖα ἐσϑίεται τῆς κεφαλῆς 
2, 888, 17, 

ὁ τὰς δίκας ἐσκαλῶν 2, 
124, 18. 

ἐσδύεται 2, 

411: 

ἡ ἐσκυκλεῖν προεωραμένην 
«μελέτην 2, 104, 16. 
ἑσμοὶ μελιττῶν. 2, 200, 2. 
ἑσμὸς ἡδονῶν 211, 10. 

τὰ ῥήγωατα τοῦ ὄρους ἐσοι- 
πίσασϑαι 2, 809, 29. 
ἡ, Κελτῶν ἑσπέρα 57, 18. 
οἵ ἑσπέριοι Γαλάται 9, 8, 95. 
ΟΥ; θῆγοῦ: 

ἐσπίπτει αἰχμή 2, 861, 
τὸ ἱερὸν ἀνέμω οὐκ ἐσπνεῖ- 
ται 49, 20. 

ἡ, παντάρβη πᾶν τὸ ἐγγὺς 
ἐσποιεῖ αὑτῇ 119. 29. οἵ. 
120, 25, ἱ ἐσποιεῖ ἑαυτὸν 
τῷ ᾿φιλοκαλεῖν 2, 10, 32. ἡ- 
ταιρημένους ἑαυτῶ ἐσποιεῖ- 
ται παῖδας 190, 4. 
ἐσπουδακότως διαλέγεσθαι 
9258, ὅ. 

τὸ ἐν τῷ ἵερῷ ἑἕστιατήριον 
,(3. 101, 20. 
ἑστιάτωρ τοῦ λόγου ΕΝ 17. 
λαγὼν ἐσφέρεται 116, 22. 
τὸ μεϑύειν ἐσφοιτᾷ τοὺς 
ἀνθρώπους ΑΒ, ὅπ 5 οὕ δ ξα 
ἱερὰ ἐσφοιτῶντες 2952, ὅδ. 
ἔσω καϑιστάναι τοῦ φοβεῖ- 
σϑαι 2θδ, 28. 

ἡ, ἑταιρεία ἀϊβοῖρα} 838, ὅ, 
τὸ ἑτερογενὲς τῷ μὴ͵ ὁμοίῳ 
ξυνελθὸν οὔτε ξυγὸς οὔτε 
«φως 261, 80. 
ἕτεροδόξως μουσικῆς ἀκροᾶ- 
σϑαι 2, 67, 

ἑτερόποδες 5 "Ἂ 88, Ξ. 
τοῦ σκέλους ἑἕτέρως εἶχε 
116, 14. 

τὸ ἕτοιμον καὶ ἀνεστηκὸς 
τῆς ὙΡΘμδΒ 2, 197,.19. οἵ, 
118, 1 ἕτοιμος τὸ ὄμμα 2, 
80, 16. ἕ. τὸ αἷμα 3, 110, 81, 

ἀπ ἑτοιμότατα καὶ ϑαρραλεώ- 
ταταὰ ἑρμηνεύειν Ὧν 88, ΚΤ. 

οἵ ἐτῶν τεττάρων σιωπᾶν 
γεγυμνασμένοι Ἔν 

Ὁ. ἦδεν μετὰ τέτταρα καὶ εἴ- 
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κοσιν ἔτη τῶν Τρωικῶν 2, 
194, 10. 

καϑαίρεται ἡ Λῆμνος καϑ' 
ἕνα τοῦ ἔτους 2, 201, 29. 
τὸ ἔτυμα τίκτειν 351, 39. εἴ 
τι ἐν ἀ. σπλάγχοις ἐτυμώ- 
τερον ἀπέκειτο 559}. 2. 

κουφότητος καὶ , εὐαγωγίας 
ἡττᾶσϑαι αἰσχρόν 220, 80. 
μελοποιία εὐάγωγος 2, 222, 
22. γλουτοὶ ευαγώγοι 2, 
281, 1ὅ. οἵ μὴ εὐάγωγοι τῶν 
ἵππων 12, 24. 
εὐάλωτοι 880, Ὡ. 
εὐαρμοστία τοῦ σώματος 2, 
140. 

στέρνα εὐαφῆ 32, 800, 10. 
εὖγε ὅτι 2, 94, 16. 
εὐγένεια τοῦ ᾿καλκοῦ ΡΒ. 

ἐπε πε πγμ νοι, τὴν εὐγλωτ- 
ἘΣ 95. ΘΠ 

οἵ εὐδοκιμώτεροι τῶν ΄Ζ- 
χαιῶν 2, 81, 22. εὐδοκιμώ- 
τατὰ γυναικῶν πράττειν 2, 

.143, 28. 
ὃ ἄϑλος εὐδρομήσει τῷ Πέ- 
οπι 2, 551, 28. 

οἵ Ἐ χὰ ἥλιοι 3 Ὡ. 992. 36. 
εὔξωνος καὶ κοῦφος 2, 394,9. 
εὐηϑίζεσϑαι ἐ ἐν φέλοις 816, 89. 
μετόπωρον εὐήλιον ̓ 4ϑηναίοις 
181, 206. οἵ εὐήλιοι τῶν ἀ. 
208, 20. 

εὐήνιος λόγος 14, 80. εὐή- 
νιον φρονημα 3, 186, 9. 
εὐηνίως ξῆν 184, 98, δΈΩΡ 
95:8: 

εὐήτριος χρυσός 2, 886, 1. 
εὐϑάλαττος πόλις 5, Ὁ Ὁ, 
“1ιογένης εὐϑὺ ᾿χαιρωνεΐας 
ἡκῶν ἐπέπληξε Φιλίππῳ 25, 
15, 

δεῖξαί τι ἐπὶ τῶν σπλάγχνων 
εὔϑυτον 929, 14. 

εὔιχϑυν ϑάλατταν νέμονται 
128, 8. 

ΙΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΕΌΜ.,. 

φειδώμεϑα τῶν ἀνοήτων τε 
καὶ εὐκόλων 106, 18. 

αἰδεῖσθαι τῷ εὐκόλῳ ὯΙ 
280, 9. 

εὐκόλως ἐγκωμιάξειν 149, 14. 
εὐλαβῶς ὑπέστειλε 3, 47, Ἰ5. 
εὐλιπὴς πεύκη 2, 214, ὁ, 
τὰ εὐμεταχξείριστα 3, ̓ δὅ, 20, 
οἴ. 92, 5: 

εὐμήκεις δάκτυλοι 2, 10: 
εὐμήχανος καὶ σοφὸς τὰ πο- 
λιτικά 2, 89, 12. 

εὐνομία τῶν μελιττῶν 2, 
942, 29, 

εὐνουχίξειν τὴν. γῆν 252, 21, 
ΠΡ ΕΟΙΘ ΙΕ νεῶν ἑστία 2, 12. 

Β ΉΤΟ τοῖς ὑπηκόοις 
10, 18. σπένδειν εὐξυμβό- 
λοις ϑεοῖς 829, 14, οἵ. 2 
61, 28. 

εὐξύνετον ἐπισημαίνειν τοῖς 
ὄμμασι 3, 5980, 18. 

εὔοφρυς 2, 204, 2. 
εὐπαγεὶς ξύγκεινταιϑ, 218,16. 
εὐπαγῇ στέρνα 3, 01, 1. 
ἔρως εὐπαιδίας 2, ΤΊ, 4. 
ἐπιστολαὶ εὐπαιδευσίας με- 
σταί 2, 24, ὅ. οἔ, 89, 91: 
ἤϑη εὐπαράγωγα ἐς βίου 
αἵρεσιν 2, 18, 14. 

αἵ εὐπραγίαι ἐπαίρουσι 2, 
φῦ, 31, 
ὀφϑαλμῶν νοῦς εὐπροσήγο- 
ρος τὰς βολάς 3, 188, 11. 
Ἱ τοὺς λόγους εὐπροσώπως 
διέϑετο 3, 28, 11. 

τῶν “ἐμαυτοῦ καιρῶν εὔρημα 
ἐκάλει ὃ β. τὸν Ἢ. .2; 124, 
22. ἱ τὸ βραχέως ἑρμηνεύ- 
ξὺν Ἰσαίου εὔρημα 2, 21, 10. 
εὕρημα ἐποιήσαντο τοὺς ξέ: 
ψους 2: 17... 5. ΟΕ θῖθος 
250, 81. 

εὑὐὑρέσϑαι τι παρὰ τοῦ ϑεοῦ 
9, 30. οὗ 16, 27; 27, 28: 
50, 16. 

Ἅ 
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ἢ εὐροοῦσα γλῶττα 92, 88, 26. 
οἵ, 114, » 

πηγὰς εὔρους ἡ νῆσος ἐκδί- 
δῶσι 2, 868, 

ο- εὔσημος βραχίων 2, 380, 1. 
εὔσημον βῆμα 2, Ὧ91, 26. 
πῦρ εὔσημον 99, 9. 

κῶμαι οὐκ εὔσιτοι 38, ὅ. εὖ- 
σιτος καὶ δεινὸς φαγεῖν 
221, 18. 

τὸ εὔσπιον καὶ ἔμπνουν τῆς 
γραφῆς θ2, 20. 
εὐσκόπως εἶχε τῶν ἀποκρί- 
σεῶν 2, θ4, 26. 

εὔσπλαγχνος ϑώραξ, 218,19. 
εὐσταλήῆς 2, 18, 7. 
ὡς εὐστομούσης ἀηδόνος ἀ- 
Ἀκροᾶσϑαι 2, 90, 90. 
ἡ εὔσχημον τὸ μὴ ἐσχημα- 
τίσϑαι 3 , 208, 12: 

ἡ τὸ ἐϑοροξ ρὸν τοῦ φϑέγ- 
ματος 32, 98, 22. Τ εὐσχη- 
μόνως τε καὶ ἀψοφητὶ τοῖς 

λόγοις χρῆσθαι 118, 29. Ὁ 
εὐσχήμων λόγος 2, 12, ὃ. 

ἡ ἡ εὐταξία τῶν νοημάτων 3, 
Ἐν ΤΟΣ 

ἘΠ εὐτελὲς προοέμιον 2, 88, 28. 
εὐτραφὲς γάλα 90, 18, 
ἔπαινον ἘΥΡΉΜΔΕ ̓ διεξῆλϑεν 
», 110. 
ε ἢ κότν οὐκ ἀὔφημος ἐπω- 
“νυμία͵ ἀν. 10, 
ὁ εὐφόρως νος γλώττης εἶχε 

7 . 

εὐφωνότατα 
101, 2. 

πύκτης εὔχειρ τὴν τέχνην 2, 
ΟΥΘΗ 

τὰ ἐμβατήρια εὔχϑω τῷ 
͵᾿Πρωτεσέλεῳ 2, 166, 6. 
ἐφαψαμένη νευρά 158, 6. 
κεκραμένην ἑρμηνείαν ἐφαρ- 
μόξειν τῇ περὶ τὰς σοφιστι- 
κας ἐννοίας τόλμῃ ΟΡ ΠΣ ΕΞ 
ἔφεδρον τῇ βασιλείᾳ πλοῦ- 
τον στήσασϑαι 280, 38. 

Ὁ -“ Ἵ 

ἑαυτοῦ ἀδειν 

41 

τὸ ϑος τῶν ανδραπόδων 
ἐφερμηνεύειν 108, 4. 

ἡ, ̓ Εφεσίων πόλις 7, 26. ἡ 
᾿Εφεσίων 2, ἤϑηξεβ: 

τὸ ἐφηβικόν 141. 9. 

ἐφημερέδες ἀγαϑαὶ διδά- 
σπκαλοι τοῦ περὶ παντὸς εὖ 
“διαλέγεσθαι 2, 860, 82. 
ἐφήμερον τὸ τοῦ πλούτου 
“μῆκος ΒΟΥ 

ἐφιέναι Ῥτονοσδᾶτθ δα Ἰαατόθτη 
2, 46, 22: 121, 29. ἐφιέναι 
πᾶσαν. ἡ νίαν γυναικί 2, 106, 
ΠΟΡΑΝΊῊΝ ἐ. τῇ γλώττῃ ο, 29, 
ἐ. τῷ καιρῷ 8, 24. 41, 80. 

ἐφιστάς με ἐπ᾽ ᾿Ινδοὺς ἔτρε- 
ψεν 919, 8. ἵἴδρυνται͵ Θ. 
ὥσπερ χρησμῷ ἐφιστάντα 
107, 19, οἵ. 2,. 08,.2.. ἦψε- 
στηκότα ὁρῶν 8ὅ, ὅ. οἴ, 80, 
26. ἐπιστῆναι ἀθ ᾿πβοπιηΐο 
386, 4: 2, 9, 21. 

Ἔρωτος ἐφόλκιον 2, -258, 6. 
ἢΣ ἐααθᾶν τὰς ὑποϑέσεις "Ἔ 
103, 

δεινὰ ΜΝ ϑείῳ ἀν- 
δρί 108, 18. 

ῖ. ἔφυδροι τὰς ὁπλάς 2,8060,1. 
ἐφυμνεῖται τοὶς ἀποδεδειγ- 
μένοις .0 11, 14. ἐ. τῇ ϑυ- 
σίᾳ 3, “4, 92. 

τὸ ἐρρωμένον τῆς διανοίας 
ἐπὶ τὸν βοῦν ἔχει 2, 818, 80. 

εἰπεῖν ἔχων οὐκ ἔχω 2, 3ὅτ, 
20. λέϑος καρδίας τόπον 
ἔχουσα τῷ ὀστρέω 112, 39. 
περὶ ἀναγωγὴν, ῃ ναῦς ἔχει 
192, 260. ἡ πόλις ὡς ἔχει 
τοῦ τείχους 660, "ἊΝ ΦῸρ Ττ Ἢ 
2, ἀκούσας ἔχω ΟῚ 818, 14. 
ἔχεσϑαι τοῦ πρόσω 2, 280, 
19. 

ἕωλα 
«86, τ τ. 
ἡ, ἕώος Ταλατία 3, 9ὅ, 8. ἡ 
ἑῴῶα σία 23, 10, 38. 

ἀγορεύειν 2, 4, ὅ; 
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Ζ. 

ξεφύρου πηγὰς ἔχει Σωύρνα 
98:.Ὁ: 

Ἡρώδου ξηλωτής ΩΣ 98, 28. 
ζηλωτὸν ἀποπέμψειν ἔφασκε 
,.111, “: 
ὄρνεα ξηλωτὰ τῶν εἰκόνων 
291, 15. 

ξυμῖται ἄρτοι 5.710: 
ἐξωγράφει τὸν νεανίαν 144, 
Ὁ 

τ ξωγραφίας λόγοι 21ὅ, 6. 
2, ἐπ᾽ αἰτίᾳ τῆς ξώνης ἀπ- 
ἔκτεινεν Ἑστιάδας 208, 12. 

οἵ Ἰνδοὶ πρὸς ἀρχαῖς τῆς 
ξωογόνου φύσεως οἰκοῦσι 
919᾽).21-: 
Ζεὺς τὸ ξωογονοῦν 2,102, 15. 

ἯΙ: 

ἀλλ ἦ σὺ τίς 2, 84,0. 
ὥμοσαν ἡ μὴν ἀληϑεύσειν 
«ταῦτα 102, 14. 
ἧ πὶ 210, 73. 
ῇ ψαοπιοάο 216, 29. 
ποίησις οὔπω ᾿ἡβάσκουσα 2, 
, 180, 8, 
τἰ Εν ἦγεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἡ- 
γεμονίαν 2, 67, 38, 

ὙΠ σαφήνεια ἡγεμὼν ἄπαν- 
τος λόγου 2, 208, 20. 

ἡ οἵ ἡγούμενοι ἐπίδειξιν ὅυ- 
“μοῦ ποιεῖσθαι 2, 82, 20, 
ἡδίων γραφῆς πέπλος ῶ, 
ὅ9, ὃ. 
Ἶ ξὺν ἡδονῇ διαλέγεσϑαι 2, 
80, 29. 

τὸν πατέρα ἧσαι διενοήϑη 
2; 84, 18. μάγειροι ἤδοντες 
ὩΣ “8, 28. ἄμπελοι ἡ δύοι- 
οι 319, 12. 
ἡ μήκων. ἀ ϑαμεν, τοῦ ὕπνου 
Ὅν 980, 
ἡ ἐν ΚΈΡΩΣ ἠθική 2, 
218, 853. 

ΙΝΌΕΧ ΥΕΒΒΟΒΌΜ., 

τοῦ ἠϑικοῦ ἐπίδειξις 2, 34, 
0. οἵ. τό, 26. 
τι τῶν ὀφρύων ἦϑος 2, 41, 
1. ἐχβεβηκέναι τοῦ ἤθους 
24, 8. ἐς τὰ ἡμέτερα ,ἤϑη 
ἀφήσεις 221, 21. τῶν ἡϑῶν 
(ρίνδθ) προαγωνίξεσϑαι Ὰ 
45, ὅ. 

τὸ "ἐς πατέρα ἧκον 3, 98; 12. 
τὸ ἐς ὄνυχας ἧκον 3, 870, 
18. τὸ ἐπὶ ζῷα αὐτῆς ἧκον 
59... 1851) οἵ. 362, 10. 

Ἠλεῖοι καὶ οἵ ἀγῶνες 2, 
848, 81. 

φοίνικος βάλανοι ἠλεχτρώ- 
δεις 28, 11. 

Ἡλιὰς αἴγειρος 167..19. 
ἡλιϑιώδης 2, 60, 
κρατῆρες ἡλέκοι 
τέτταρας 10, 24. 

τό ἄνϑος τοῦ πυρὸς ἡλιοει- 
δές 2, 296, 21. 

οἵ βόρειοι τῶν ἡλίων 2, 
293, 35. 

κόμη πνοσῇ καὶ ἡλιῶσα 2, 
296, 1 

τριῶν ἡμερῶν τῇ πόλει ἐνο- 
μιλεῖν 600, 26. 
ἡμεδαπὴ δοφία 990, 17. 
λέοντες ἡμεροῦνται ἘΠ ΖΕ), 
ὁ Ἡ. ἡμέρωσε Κανύσιον 
ὕδατι 2. 60, 2. 
ἡβιβουνσεοι ̓ γχῶττα 5, 6516 
4. ἡμίβρωτος ΡΥ Σ 
γυναῖχα ἡμίγαμον ὄγεσϑαι 
, 29, ο- κῆβορε 

᾿ἐμπλῆσαι 

"ἢ 

βαθὺς Ξϊκαὶ 
18, 14, 
ἡμιμαϑή ς 2, 82, 1. 
ἡνίαν ἐπὶ τοὺς τυράννους 
δοῦναι 284, 21. δάκτυλοι 
τῇ τοῦ λόγου ἡνίᾳ ἐπιπρέ- 
ποντὲς 2, {τ, 4. 
ἦπει ὦται ἵπποι 3, 8817, 20. 
ἡ. ορνεϑὲς 2, 8606, ᾽28. 
ἡσυχῆ ἐσδύεται 2, 281, 2. 
ἢ ᾿λϑήνησιν ἡσυχία Ω, 104, 
81, ἡσυχίᾳ καὶ "Μούσαις 

ἡμιϑνὴς ὕπνος 
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ϑύειν 3, 38, 12. τοὺς ἄκροα- 
τὰς ἐς τὰς ἡσυχίας ἀπά- 
γειν 591, ὅ. 

ς ἡττᾶσϑαι οἴνου 2, 98, 10. 
ἥττησϑον ἀλλήλων διαδπίαϑ 
ΠΡΟ». 68..-1..69, 3. 
ἤτω -Ξ ἔστω 5; Ἡπαε 1. 
ἡ ἠχὴ τοῦ φϑέγματος Ζ. 
11,10. 

τὴ ἠχεῖν λόγον ΘΗ... 11: 
ἡ ἐκεῖ ἠχὼ 3, 29, 23. ὁ λ6- 
γος πρὸς τὴν τῶν εἰρημέ- 
νων ἠχὼ ξυγκείμενος 2, 110, 
22. 
ἠοῦς ἀρχομένης 17, 320. 

Θ. 

ϑαλαττίᾳ αἰχμῇ οὈ1ι {Π|γ58685 
2, 164, 96. Ν. οὐκ ἀγυμνα- 
στος τῆς ϑαλαττίου τάξεως 
ἜΩ. 18. 

λόγος τῶν ἐν ϑαλαττουργίᾳ 
ϑαυμασιώτατος 128, 217. 

- Δαλαττουργὸν ἔϑινος 51 8. 
ὄφιν ϑαάλπεις Ῥτγόυθρ.144, 29. 
ϑαμινὰ ἐπεσϑίειν 10, 11. οἵ, 
8.2... ὄ 15: 

ϑανατῶντες 2860, 11. 
ἁγαρσεῖ δένδρα τὸ ἴδιον »ῈἙ 
ἘΡΕΎΥ 5. ἐϑάρσησαν οἵ "4. 
παρὰ τοῦ ᾿ἀχιλλέως 3, 202,12. 
ϑαυμασιουργίας οὐ δεῖται 
ἀλήϑεια 214, 16. 

ϑαυμαστικοὶ οἵ 
188, 26. 

ἔργον ὑπὲρ πάντα τὰ ϑαύ. 
ματα 3, ὅ9, 2. τοῦ ἥρω ϑαύ- 
ματα πρὸς ἀϑλητάς 2, 1460, 
ὅ. οὗ, 149, 10. 
ἄξενα Σκυϑῶν ϑεάματα 3, 
220, 34, 

κιϑαρωδίας δεαταί 111, 14. 
ϑεατῶν ᾿Ιλιάδες 1710, φῦ. 

ϑειάξειν τελεταῖς 2, τ, 41. 
ἅπ. ϑειότερος ἀνθρώπων 2, 
14, 4. 

Αἰγύπτιοι 

4τὸ 

ϑειῶδες τὸ πῦρ τῶν σκηπ- 
τῶν 28, 29. 
ἤ θείως λέγειν τ ϑεοφορή- 
τῷ ὁρμῇ ἀποσχεδιάξειν 2, 
28, 10 (ςἢ. 10. 11). 

ἔμελλεν ὥσπερ Ὀρφεύς τις 
ὑπὲρ περι ἀμπέλων ϑέλξειν 
2, 53, 28 

ϑεοειδὴς ὁ ̓ 4λ. ΡΣ: 
εἴδη θεῶν σοφῶς καὶ ϑέοει- 
δῶς ἱδρυμένα 380, 10. 
φιλοσοφία ϑεοκλυτεῖν φάσ- 
κουσα 198, 10. 

Αἴγυπτος μεστοὶ ϑεολογίας 
182, 31. 

ϑεομαχεῖν φυλάττομαι 168, 
22. 

ϑεοφάνια τινὶ ἄγειν 149, 30. 
ϑεῶν διδάσκαλος γνοσδίαγ 
Δπηΐραΐῖον 2, 109, 19. 

ϑεραπεύσεται ὑπὸ τῶν ἕαυ- 
τοῦ παίδων 194, 20, 

ϑερμοὶ “γάμοι 145, 8. οἵ ϑερ- 
μοὲ τῶν νυμφίων Ὁ, 142,19. 

κατὰ ϑεωρίαν προάγειν πάν- 
τα 2, 89, 21. 

ναῦς ϑεωρίς 2, 207, 80. 
521, Ἐ5 
ἐ ϑήγειν γλῶτταν 2, 251, 9. 
δ ὐκῦ βιβλίων 3, 106, 0. 
ϑήλυ βαίνειν 3 , 298, 12. ὅὴ- 
δίῳ ἐνδῦναι στολὴν 5.911. 

π Αἰ 914: ἐθ. 
ἐμπίπτειν ταῖς τῶν ὁρών- 
των ϑήραις 2, 344, 8. 661, 
213, 18. 
ἱ οἵ τοὺς σοφιστὰς ϑηρεύ- 
οντὲς 2, 84, 4. 

ϑησαυρίξειν πλοῦτον ἐν ταῖς 
τῶν μετεχόντων αὐτοῦ γνώ- 
μαις 2, 80, 60. 
ϑησαυρώδεις τάφοι 2τΊ, 19. 
ἐς ϑητείαν μετήχϑη πικράν 
Ὡς 2:1, 15. 
ΠῚ ἐθήτευσαν ἐς τὸ 
τεῖχος 2, 188, 19. 

ϑλιβεὶς ὑπὸ τῆς σανδαλου 
2, 284, 12. 

οἵ. 
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ϑνησείδια 1, ὅ; 2171, 1; 
908, 2. 

ϑολοῦταί τι τῶν σπλάγχνων 
929, 9. 

ϑρασέως ἐρρῶσθαι 208, 1. 
ἡ γραφὴ ἐοῦσαν ποιητικὸν 
ξυνϑεῖσα 3 2, 845, 14. 
ἀνεβρυχήσατο ἐλεινὸν καὶ 
ϑρηνῶδες 802, 18. 

το ϑρυλούμενον ἐκεῖνο ἵκέ- 
τευσεν 2, 80, 1. 

ϑρύπτεσθϑαι 2, 188, 9. 
περόνες λιβανωτῷ ϑυμιώμε- 
νος 2, 111, ΠΣ 

πόλεις ἐπὶ ϑύραις τῆς Πί- 
σης 992, 11. 

ϑύειν ἀγῶνα Ἕκτορι ῶ, 161. 
82. ϑύειν γάμους 2ὅ8, 91. 
ϑύειν ταῖς Χαρισι 2, 118, 
17: 

χωρίον ϑυῶδες 2, 388, 18. 

ἃς 

ἐν Δήμνῳ ἰάϑη 3, 112, 6. 
ἰάσομαι αὐτὸν τῶν παθῶν 
12, 14. 

ἐπίδειξιν πεποίησϑε ἰαμβώ- 
δὴ 381, 8. 

ἱ ἐδέαι ἑρμηνείας 2. ΠΠΡΗΘ: 
ἰδ. τοῦ λόγου 88, 16. Ἰώνι- 
χὴ ἰδέα ο᾽ «ΤΟ Ὶς τς 

ἡ ἴδιαι ἔννοιαι 2, 324, 
ἰδιόστολος ναῦς 179, ἡ οἵ. 
206, 7. 
χαλκοῦν ἴδρυνται 101, 12, 
τὰ ἱερὰ νἱοίϊτηθθ 539, ὅ. ζερὰ 
ἐπὶ τοῦ βωμοῦ διέκειτο Ἂ 
209, 18. πρὸς τοῖς ἱεροῖς 
εἶναι 286, 28. 

τὰ ἐπρεῖκε ΕΠΘαΒΙ που α165 
᾿ 198, 
ἡπὰ ἐς τὸ πέλαγος 102, 20. 
ἰξάνειν ἐς καλιᾶν 120, 50. 
ἰξῆσαι ἐφ᾽ ἵππου 81, 99. 
ἱκετηρίαν τιϑέμενοι σπονδὰς 
αἰτοῦσι 18δ, 29. 

ΙΝΌΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΌΜ. 

ἱλαρὸν ἐκδεδώκασιν οἵ βό- 
τρυς 2, 181, 20. 

᾿Ιλιάδας ξυντιϑέντες συπκο- 
φάνται 808, 10. 

ἱμαντώδεις ἀϑληταί 2, 284, 
24: 

ἵνα οατῃ οοπίαποίϊγο τε ὥστε: 
ἀνοίας δ᾽ ἂν ποῖ ἤλαυνον -- 
ἵνα μιαιφονίας ἄἀπτωμαι 515, 
80. οἵ. 820, 9. 

λέϑοι τῶν ῥνδικα τόσων 9, 8. 
ἰοβόλα 118, 11. 
τὸ ἱππεῦον τῆς Ῥώμης 100, 
28. 
ἱππιάξοντι ἐῴκει 52,106, 14. 
ἱππόκαμποι τὸ ἅρμα, 806, 1: 
ἱπποκόμος τῶν χαμήλων Ἔ 
,.45,,9. 
ἵππόται τῆς ἀγέλης (ΘΙαρῃδη- 
του) 47. 10. 

Θετταλία δύο ἵππους ἵππο- 
τρόφησε 2, 204, 18. 

εἶδος ϑερμῆς ἴριδος 92, 19. 
ὑπὲρ πᾶσαν ἴριν ἀπολάμ- 
πειν 2, 818, 28. 

ἴσα τοῖς ἐλευϑερωτάτοις ὁρ- 
μᾶσϑαι 8388, 18. 

ϑαάλατται ἰσόγαιοι 3, 222, 1. 
τὸ ἰσοδέξιον τοῦ σώματος 
2, 288, 14, 

στοὰ ἰσομήκης ταῖς Ἠλείων 
210, 29. 

ἀπήει ἰσυμοιρήσων τῆς ἀρ- 
χῆς τῶ πατρί 2485, 24͵ 

ἰσόπηχυς τὸν πόδα 2, 308,2. 
ἰσοπαλεῖς 2, 858, 22. 

ἴστησιν αὐχένα πλοῦτος 518,8. 
ἱστάναι τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐπὶ 
τὰς ἤδη παρισταμένας ἐν- 
νοΐας 2, 44,22. “οὐ .19..99. 
Ὑ ζσταται ἡ τῶν Μ. ἄπο- 
λογία κατὰ συγγνώμην 2. 
99, 30. ὦτα ἑστηκότα πρὸς 
λόγους 2, 216, 1. ἕστηκα 
ὑπὸ τῷ 1όγῳ 802, 10. τὸ 
ἀγχοῦ βασιλέων ἑστήξειν 2. 
9ὅ, 26. 
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 πλήρεσιν ἱστίοις ἀφεῖναι 2, 
46, 81. 
πρόβατα ἰἐχϑυώδη 138, ὅ. 

ἢ ὄστρεον ἀποπτύει 

Ἢ τοῦ ὀρόφου 3,39,1. οἵ. 331,29. 
ἂτ" 

ἀκοῆς ἴχνος 2, 102, 4. : 
τον 

ἰχῶρα 134,1. 
χρυσαῖ ἴυγγες ἀποκρέμανται 

Κ,ι 

χαϑάπτεσϑαι δημοκρατίας 3, 
18,30. κι τῆς ϑαλάσσης 101,6, 

ἊΣ ὁ ἄρτι καϑηρημένος 2,128, 28. 
; ἡ “ῆμωνος καϑαέρεται 2, 507, 

Ἐ78- καϑῆραι, ἱερὸν ἀνοίας 
251, 17. ἀχλὺν καϑήρασϑαι 
286, 6. 

; χκαϑαρὰ Ἑλλάς 2, 42, 32. 

ρὸν 

καϑῆραι, ἱερὸν ἀνοίας 3251, 
17: ἀχλὺν καϑήρασϑαι3860, 6. 

καϑαρεῦσαι τοῦ σώματος 3 
ἘΣ ἘΣ ΘΕ ἰν 208; 19. 

ἐς νήσους κατείρχϑησαν 208, 

οὐ καϑεκτῶς ἐμάχετο 2, 
180, 8. 
δάϑυμοί τε καὶ καϑεύδον- 
τες 81, 14. 
Ἢ καϑήμενον 
Δ βθιοὶ 
Εὐφράτης καϑιεὶς ταῦτα 228, 
10, οἵ. 249, 20. ἀκροατὴς 
ὑπὸ τοῦ 4. καϑειμένος 982, 
δ. γενειὰς καϑειμένη τὸ 
μέτ τον 2, 11, 5. καϑίενται 
οἵ ὀφϑαλμοὶ ἐς θάλατταν 
Ὁ 7519... 

πόδ ϑιᾶκο τοῦ 44. λοιδορίαις 
2, 201, 18. καϑίκοντο αὖ- 
τοῦ οἵ πόνοι 23, 110, 1. 

καϑιστὰς μᾶλλον ἢ ἄλλοις 
ἐπό ενος 228, 0. καϑεστῶτα 
αὐτὸν ὁρῶν 151, 32, κατέστη 
ἐς ἐπίπληξιν 886, 5. κατα- 
στάντος τοῦ γέλωτος 118, 4. 

τὰ σφόδρα χαϑωμιλημένα 2, 
119; 90. 

διαλέγεσθαι 

ΙΝΡΕΧ ΥΕΒΒΟΕΥΜ. Α4τὶ 

ὡς αὐτῷ καϑωμολογμένων 
εἴχετο 789, 1. 

καὶ ἴῃ ΘΡΟχθρϑϑβὶ νἱάβ Ῥυδοϑἕαί. 
[οταῖ ΤῊ  ΧΤΙ βῆ: 

καὶ δή 196, 16. 
Νὰ καινοπρεπὴς ἠχώ οι τ 499. 
28. καινὸς τὰ δαιμόνια 802, 4. 

αἷ τῶν δερμάτων καινότη- 
τες 2; 284, 15. 
ἡ τὰ κοινὰ καινῶς φράξειν 
2.258, 97. 

καέρια τὰ τε υρτ 12, 34. και- 
θέᾳ ἐντυχεῖν 3 ̓ 886, 18. 
Τ καιρὸν ὕδατος ἤτησεν 2, 
1534. 17. οἵ καιροὶ τῶν τό- 
νων λύρᾳ φωνὴν ἔδωκαν 2, 
195, 94. 

ἐκστῆναι τῷ καιρῷ 154, 10. 
διαπτύειν καὶ κακίξειν Ὁ 
τὰν 38. 
ἘΠ. - «- , 
ἢ ἐπὶ τῷ μιαρῷ κακοδοξία 

249, ὃ. 
ὩΣ ᾿κακοήϑως διελέχϑην 
195. 8..ὄ ὃ δι ΩΝ: 

χαίρω τῇ κπακοπραγίᾳ 2, 
249, 8. 

κακῶς ἰδεῖν τινα 39, 31. 
ἀλεκτρυὼν τὰ κάλλαια ἐγη- 
γερκώς 32 2, 299, 17. 

γυνὴ καλλωπιξομένηϑ, 280,10. 
Ὁ. καλῶς βλέπειν εἰδώς ᾿Ά 
933, 16, 

καμεῖν μίτραν 2, 809, 52. 
ἡ καμπαὶ ἀσμάτων ἴῃ οἵϑᾶ- 
ἰϊοπο 3, 190, 10. 

ἵνα ΒΑ ΟῚ ψαύσης κἂν ξίφει 
Ξ- ψῈ] 2, 248, 82. 

κἂν μήνυσον --- 58]ἴδη 2, 
258,.82. 

καπηλεῖον 3, 358, 1. 
καπηλεύειν τὰς δίκας 197, 
82. κ'. σοφίαν 13, 34. κ. τὰς 
τῶν ἀϑλητῶν ἀρετάς 3, 
287, 0. 

ἀνδριάντες κεκαπνισμένοι 3, 
29... 

τοῦ Αἀϑηνῶν καπνοῦ ἐρᾶν 2, 
Θ9117;. 10. 
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οἵ ἧττον καρτερικοί 3 9, 214, 8. 
κατὰ γῆς ἑστῶτες ὀφθαλμοί 
Ὁ ἌΘΘν:Ὲ Ξἧς ἰσχὺς κατὰ τὸν 
τοῦ Τύγου δακτύλιον 89,91. 
τρεῖς γραμματοφόροι ἀφί- 
ἔρυτο κατὰ πόδας ἀλλήλων 
2, τ0, 4. 

καταβάλλειν τερατουργίαν 41, 
4. τέχνη οὐ προσφυὴς τῷ 
καταβεβλημένῳ καὶ ὑπὸ πό- 
δα 220, 8. 

λέγεται ἄρτιος καταβιῶναι 
ὩΣ 12. 

τὴν τῶν ἔξωϑεν καταβόησιν 
ἐκτρέπεσθαι ὥ, 2217, 28. 

Ζ. »ξξυλλήψεταί ΡῈ καταγγεῖ- 
λόμενον 3829, 

ἦ πξο τ φρβν νΆ ἰδέα λό- 
γῶν 2, 18, 1, Ἂς 

κατεαγὼς ἦν τὰ ὦτα Ὁ, 
189, 27. 

κατήγαγεν αὐτὸν παρὰ τοὺς 
ἐφόρους 151, 28. 

καταγωγὴ τοῖς ξένοις ἀπο- 
χρῶσα 210, 28. 

τὰ ὄμματα καταγώγιον τῶν 
καλῶν 2, 280, 1. 

βαϑὺν ὀρὸν κατεδαπάνησεν 
9, 110, 27. 

καταδαρϑέντες 18, 97, 
καταδεῖν τοῖς σπέλεσι 2, 
908, 8. 
Κατάδουποι 269, 10. 
δρακόντων μήπεσι κπατέχω- 
σται ἡ ̓ Ινδικὴ χώρα 88, 18, 

Σάτυροι καταϑεῶνται τὸ μει- 
ρώκιον 2, 824, 6. 

καταΐέρουσαι ὁλκάδες 2,108. 8. 
γυνὴ κατάκομος Ω; 268, 28. 
οὗ κατακόπτοντες ἐλέφαντας 
240, 

ἜΡΕ ΡΉ ΚΝ 
998, 16. 

ἜΣ κοχχοβαφεῖ ἐσϑῆτι μκατα- 
“λάμπει πάντα 2 , 946, 10. 
ἐμὲ κατέλεξαν ἐς τὸ αὑτῶν 
κοινόν 228, 28. οὗ, 9, 224. 8, 

ἐκ πλείστου 9, 

ΙΝΌΕΧ ΝΕΒΒΟΒΌΜ. 

κατέλειψε μετέωρον πολὺ 
τοῦ ὕδατος 2, θ8, 25. ᾿ 
ἐλ ῖν τῶν μετεώρων 2, 
188, 

δκι ἀπ μήλοις 2, 808, 
16, οὗ, 2, 182, ὅ. 

τὰ τῶν χαταλογάδην 2, 
«Ὅ0, 8. 
ὁ κατάλογος τῶν ἐραστῶν 2, 
240, 1. 

καταλύει τὴν ξυνουσίαν ἐς 
ὃ ,προὔϑετο 110, θ, κατα- 
λύειν ὑπὸ μάρτυσι “ τηοτὶ 
ΠΟΥ ΠΤ. ΔΥ̓ΌΣΟΥΙΒ 841, ὃ. 

τὸ βιβλίον χατέμενε ἐς τὰ 
βασίλεια 880, 21. 

χατεμυϑολόγει μὲ ἡ τίέτϑη 2, 
186, 81. 

καταμύσαι πρός τι ὑπ᾽ ἐκ- 
πλήξεως ΘΟ. 7 ΔῊ 

οἵ εὐνοῦχοι κατηναγκασμέ- 
νοι τὴν σωφροσύνην ϑῦ, 2. 

κατανοιγνύναι ἄντρα ἐ 2, 
29, 20. 

κατενόουν τὴν ἀστρικὴν μαν- 
τείαν 110, 80. 
κατεπαλαίσϑη 5. 187. Ὁ ποῦς 
520, 1. 
καταπαγέντων͵ ἐς τὰς κλεῖ- 
δας αὐτοῦ ἀγκίστρων ἕλχ- 
ϑῆναι 582, 4. 
ἡ ψυχὴ τῆς ἐΥν Ν ἑκείνης 
κατέπεσε 2, 241, 
Ν. κατέπληξεν πὸ τὸν Ῥ. 
ὡς ἀφεῖναι δάκρυα 3, ΘΌ.: 
ὃ αὐλὸς τὴν ἀΕΎΡΙΣ κατα- 
πνεῖ 2, 828, 1 
ἀνεῖπε χαταπολεμήσεσϑαι τὴν 
Τροίαν 24, 14, 

Κράτης κατεποντωσε τὴν οὐ- 
σίαν 18, 2. 

οὔτε ὑπέρφρων οὔτε κατε- 
πτηχώς 181, 14 

κατυροε ῖσ χεῖρα ὕπνος 
ο 2, 
ἡ ἠχὼ τοῦ ῥεύματος καταρ- 
ρηγνυμένου τῶν ὀρέων 239, 
18, 



: καταρρυϑμέξει αὐτὰ ἐς τὴν 
τοῦ δικαίου δόξαν 518, 10. 

ΒΕ ΟΡΣ.  191..-10. 
ς ἕππων υβριν καταρτύειν 2, 

ἴ, 1. οἵ καταρτύοντες τῶν 
ἵππων 218, 18, οὐ 191, 10. 
Ἢ κατασεῖσαι δεινὸς ἀκροα- 
τοῦ ὦτα 2, 120, 31, 

χατεσκληκώς 3, 22. 16; 61, 7. 
κατεσκληκυῖα γραφή 5, 908, 
19. 
ἀϑλητὴς εὐψυχίᾳ κατεσκευ- 
ἀσμένος 194, 4. οἔ. 806, 26. 

Κ. κατέστεπτο παρὰ τῆς τέχ- 
ψης 2, 18, 18. 

4: χαταστεφϑεῖσα οἷς ἐβάκ- 
,«χεῦσεν 2, 804, 2. 
ἀκρωτήριον ἐκ τοῦ Πεβηναίου 
“κατατείνει 158, 6. 
ἠτιῶντο αὐτὸν ὡς πολλὰ τῶν 
π-- χρημάτων ἐς τὸ ἑαυτοῦ 
ἦδυ καταϑέμενον 2, 44. 12, 
ἐκεὶ ἔφησε κατατεθ εἴσϑαι 
,ξέφη 99,.30. 
ἐρωμένης κατετόλμησεν 2, 
282, 29. 
ἡ πηγὴ ἐν τῷ καταυλεῖσϑαι 
ἢ. 895. 18. 

ἼΒ ἐς ὀλίγα καταφεύγει τῶν 
ἐκ ποιητικῆς ὀνόματα 3, 
14. 16, 

δικάξεις γυναικί μὲ καταχα- 
ριξόμενος 2, 68, 24, 

κατεψελλισμένος τὴν φωνὴν 
ὑπὸ τοῦ οἴνου 2, 380, 4. 
καταψεύδεσθαι ᾿ἀνδρός 9, 
101,34. σοφίαν ἑαυτοῦ κατ- 
ἐψεύδετο 146,11. οἴ, 188,21, 

κατεψηφισμένος 260,1. 
οἵ παναμμεντερ τὰ ϑηρία 
100, 34 

οἵ καταψῶντες τοὺς δυση- 
νίους τῶν ἵππων 12, 28. οἵ, 
116, 16; . 302, 20: 984, 18, 

κατήει ἐς ̓ ἀκαδημίαν τὸ Ζιο- 
νύσου ἕδος 3, 1. 81. κατ- 
ἥει τὸ πνεῦμα ὦ, 116, 10. 
κατιὼν τοῦ ἵεροῦ ξυνῆψε 

ΙΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΕΟΜ. 4τ 

τῷ 4π. τὴν χεῖρα 181, ὅ. 
εἴ 2, 381, 8. 

σαπφειρίνη πατήρεπται λί- 
ὅῳ 29, 

κατηγορεῖν 1 6ΊΟΑγ6 2, 19, 29: 
880, 14 

ὁ Λέσβιος λίϑος κατηφής 3, 
θ4, 19. 

ἁρμονία 
2, 922, 8 

κατίσχουσιν ἐν Σικελίᾳ 118,3. 
ἡ πρὸς τῷ 4έλτα κατῳκη- 
μένη Αἴγυπτος 2, 97, 8. 
τολμᾶν μᾶλλον ἢ κατορθοῦν 
: 110, 3. 

Ἄ κελεύει τοῖθ Ἐ-. 3.. 398. 17. 
Δ βουβῶνες 3, 3280, ἐδ. 
ὄμματος προς τὸν αὐλὸν τὰ 
πέντρα 2, 824, 25. 

λιμὴν ἐς περαίας ἐπιστρέφων 
λεπταῖς 2, 28, 82. 

κέρατα τῆς γῆς ἁπάσης Ἶν- 
δοὶ καὶ Αἰϑίοπες 00, 98. 

ἐπιγεγράφϑαι τὰς κεφαλὰς 
(φοἰ ππππατατ) γράμμασιν 168, 
0. 

λάχανα ὁ Τίγρις κηπεύει 
29, .12,. οἵ, 98. 20; 299, 12. 
κηπίον ἐν ὧ σμήνη 950, 21. 
οἵ Ταντάλου κῆποι ΡΓΟΥΘΙΡ, 
9,26, 20:98, 20.ὄ οὗ. 1,14.5.11΄ 
δρόσου κηρία 2, 217, ἘΦ. 
ἐν ταῖς κηρέναις γυναιξὶ τέτα- 
ξαι 3,280, 82. οὐ 1, 64,11. 

Νικ. τοῦ Ἐλευσινίου ἱεροῦ 
κῆρυξ ἐστέφϑη 2, 121, 4. 

Φαβωρῖνον ἡ εὐγλωττία ἐν 
σοφισταῖς ἐκήρυττεν 3 2, 8, 24. 
ἐκήρυττε ἡ ναὺς ἐς Ῥόδον 
180, 10. ΠΟΥ αὐϑϑι Ἰπ ἐπς 
αἰχμῇ κηρύττεσθαι, 248, 16. 
κηρύττεσϑαι τῆς νίκης 1934, 
8. 

φιλοσοφία κινδυνεύουσα περὶ 
ἀνδρὶ τοιούτω 2600, 34. ἢ κε- 
κινδυνευμέναι τὲ καὶ τρα- 
γικαὶ ἔννοιαι ῶ, 89, 19. 

κατηχεῖ ϑαλάττης 
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τοὺς τάφους κινεῖν τῶν πά- 
λαι βασιλέων 211, τὰ 

κισσηρεφής 2, 569, 
κλέπτειν ἑαυτὸν τ ψυνδαεα 
56 Ποιμηϊητιη ΟΟἸ 15 50] ΠΟΘ 6 
“2, ΠΤ 20: 

ἱερὰ μὴ κληιστά 1τ, 4. 
ὑπὸ καϑάρματος τὰ ἑαυτοῦ 
ἐκληρονομήϑη 181, 22, 

τέχναι κλήρονομούμεναι 2, 
112, ἵ: 

οἵ κληρωσόμενοι 
191, 58. 

τὴν δευτέραν πλήρωσιν “τῆς 
ὑπάτου ἀρχῆς ὃ Ἡ. ἐπὶ τῇ 
ἽΕ: ἀνέβαάλετο 2, 04, 12. 
δι᾿ οὐρανοῦ κνάμπτεται 352, 
1, ςἔ. 268, 8. 

τὸ τῆς Κνιδίας ἕδος Ἐ280, 29. 
λόγχαι ον ὧν οἵ αν όδαν Ἐξ 

. 990, 8 
τὸ κοῖλα. ἢ ΤΠ ΠΟΥΌΙ Ἰῃ θυ ἸΟΥ̓ΘΒ 
118: 1 ἐν. κοίλῳ ἀναπαύε- 
σϑαι ἃ, 218, ὅ. τὸ ἐν κοίλῃ 
Εὐβοίᾳ πάϑος 21, 19. βαρὺ 
φϑέγγεται καὶ κοῖλον 114, 
19. βροντὴ κοίλη ἔτι καὶ ἐν 
τῷ νέφει 240, 11. σοφία - 
ἀγαλμάτων εἴδη καὶ κοῖλοι 
λίϑοι καὶ κοῖλος σίδηρος 3 Ὡ; 

τὸ ἄρχειν 

201, 7. κοιλῇ γαστρὶ χρῆ- 
σϑαι 3, 1 πο Ὁ 

κοιμίξει οοὐδεὶς ἐμπρησμόν 
ῷ, 9830, 2 

ναῦς ἀποχοῦσα τῷ κοινῷ 
162, 21 

διαγράψεις μοι αὐτὸν καὶ 
κοινωνήσεις τοῦ εἴδους 2, 
ΔΈ], 28. 
ἡ αὐλὴ πᾶσα κεκόλασται ΟΥ, 
14. ὁ ἰσχὺς κεκολασμένη ἐς 
ῥυϑμούς Φ. 10: 

κολαάξειν διαλόγους 
γαγ6 2, 207, 14. 

κολακευτικὴν, ἀγαπᾶν 855,11. 
κολακεύειν ὀφθαλμούς 516, 
8: τὴν γυμναστιμὴν ἐκολά- 
κευσὲ ἰατρική 2, 28ὅ, 18, 

ΘΙαρο- 

ΙΝΌΕΧ ὙΕΒΒΟΕΒΌΜ. 

τὸ Κολοφῶνι μαντεῖον. 125,6. 
ἡ Σπαρτη κομᾷ ἐπὶ “Δεωνίδᾳ 
809, 94: Ὁ ἐγένετο κομῶν 
ὑπὲρ ἀνδρείας 100. 21. ἐκόμα 
᾿Ιλισσῷ 2, 187, 18. κυπαρίτ- 
τῷ κομῶντα ὄρη 2, 806, 28. 

χρόνος κομιδῇ βραχύς 118, 12. 
κομιξομένη ἡ ναῦς παρὰ τὸ 
Πύϑιον ,ἦλϑε 2, ὅ9, 9, 
Π ἀνα, τυ. ὃ σοφιστὴς " 2, 
120, 
φόρμεχον ἐκ κομμωτικῆς 3, 
280, 

Ἃι κομπάσας τι ἐς τὸν Ζία 
κεραυνῷ ἐβλήϑη : 2, 8584, 38. 
κόμπῳ βαλὼν τὸν Δία 2, 
392, 18. 
ὕλη κεκομψευμένη τοῖς Ἴν- 
δοῖς 48, 18, οἵ. 800, 9. -ἐπὶ 
κεκομψευμένοις ἀποϑανεῖν 
282, 82. 

γυνὴ κομη ὧν τι ἐς τοὺς 
ἐρῶντας. ἔχουσα 812, 80. 

κόνει ἐπιφέρειν τι ᾿πξουϊαβ 
οὔουυο 2, 185, 80. 

οὐ κονιᾷς τὸ πρύσωπον Ὡ, 

81, 4. 
Διὸς Κόρινϑον ἡγοῦντο τὸν 
᾿ἀντίπατρον ρτονθ:}. ΔῊ ἃ ΠΕΡῚ 
γρᾶες ἀνημμέναι κόσκινα 999. 
29. 
ἀνυποδησίᾳ οἵ ᾿ἀττικαὶ κοσ- 
μοῦνται 3, 818, 6. 
μόνην τὴν ἀρετὴν ἐποιεῖτο 
κόσμημα 190. 20. 

κουφολόγον οἵ σοφισταὶ χρῆ- 
μα 211, 20. 
κούφων καὶ βαρέων ἄγωνι- 
σταί 2, 289, ὁ. κοῦφον γα- 
λα 3, δὲ. 54, κοῦφος ἀϑλη- 
τῆς ο, 188, 20. 
κουφότης βαρβάρων ΘΡ 9}5).19 
γῆς κουροτροφούσης δρόπε: 
σϑαι 801, 20. 2 
ἀγὼν πρὸς ἄνδρα κραϊπα- 
λῶντα 1817, 29. 

λόγων 
948, 

χρατῆρες ἵσταντο 

ἝΞ ΜΝ ας ὧν ιν 

: 

. 

τ 
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γεν ΡΥ ἜΡΩΣ Ἐν. ᾽ν “Ωρ -. 
ΨΡκ.Δ. ἔ ἘΠῚ [1 -- 

Ἐ 7 

"4 Ὑ 

ς 
Α 

᾿ 2. ἐστὶ τοῦ κυνικοῦ κράτους 
246, ἰῷ κράτος ἐπιστήμης 
ἄρασϑαι 2, 298, 8. 
ἀπορρήτων κρατεῖν 2, 4. 
ἡ κρείττους λόγου ΠΣ πον 
ΕΡ᾿ χα, 31. 

; κρεώδεις ἐχϑῦς οἱ πελαγιοι 
Ὡ, 286, 328, 

ἐλαίου ̓ πρήνη 2, 118, 26. 
ἀπὸ τῆς κρηπῖδος τοῦ νεὼ 
διαλέγεσθαι 2, 44, 24. 
ἡ κριτιάζουσα ἠχώ ̓ Ω, 42, 52. 
οἵ. 18, 21. 

οἵ κριτικοὶ τῶν λόγων 2, ΤΊ, 
21; 126, 19. 
ἡ τὸ μὴ Ἀροτεῖσϑαι συνήϑως 
2, 114, 6 

χτυπεῖσθαι 
830, 82. 

δϑαϑρίδειε Ἀλεῖδες 2, 210, θ, 
οἵ, 288, 20. 

κυβερνητικὸς λόγος 101, 1; 
128, 28. 

κυβιστᾶν ἐς ὀρθὰ ξίφη 3264, 
Ἐ9: .6Ὑ 10. 15. 

κυίσκεται ψῆφος 119, 18. οἵ. 
«2, 844, 24. 
ὁ τοῦ ΜΜουσείου “κύκλος 2, 
44, 6. ὑ κύκλον ἀποτορνεύ- 
εἰν 2, 2ὅ8, 14. γεωργῶν κυ- 
κλος Ἄ, 129, ΡΌΣ 

κυκλοῦν ἀμπέλους 2, 149, ὅ. 
πίϑηκοι πύνειοι 121, 24. 
κυναγωγοί 3, 885, ὃ. 
φώκη καϑειργμένη ἐς κυνή- 
για Ὁ, 34. 
Ἢ σεμνολογία τῶν κυριωτά- 
των 2, 19, ὅ. οἱ. 
κνήμη μικρὸν ἐς δὰ ἔξω κυρ- 
τουμένη 2, 00, 

τὰ περὶ τοῖς ὈΜΞᾺ κώδια 
ὩΣ ΒᾺΝ το: 

χωμάζξει Ζεὺς ἐπὶ τὴν Σεμέ- 
λην 2, 51,19. οὗ 1, 207, 20. 

κωμάξουσιν ὄρνιϑες, 896, 94, 
κωμάρχης 242, 0. 
Ἢ ,“πκωμικὴ εὐγλωττία 2.,. 29... 
εὐπορεῖν κωμωδίας 2, λ45, ὅ, 

ῬμΙΠοβέσδειυβ θᾶ, Καγβου. 1. 

ἐδόκει τὰ ὦτα 
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Ἃ- 

λαγαρῶς ἰπδξξεσβαι 2, 848, 
4. τ ὍΡν 625) Ἶ-. 

λαγώς ΒΟΙΊΟ ἀἰπαϊάτι5 155, 10. 
Τίτος ὑπὸ ϑαλαττίου λαγὼ 
ἀπέϑανε 3406, 2. 

ἡ λάλος ζὰ Ξε τοῦ λόγου 2, 
122, 27. 
ἐς κόρην λαμβάνεσϑαι τα Ῥτο 
ΡΈ6116 μα θετῖ 2, 587, 8. λα- 
,(βέσϑαι ἑαυτοῦ 328, θ. 
ῥόδα ἔρωτος λαμπάδες 2, 
225, 29. 

τραγῳδίας λαμπρὸς ὑποῖρι- 
τῆς 2, 109, 8. 
ἐ λαμπρότητες, τοῦ λόγου 2, 
39, 20. λαμπρότητες τῇ Ῥω- 
μαίων ἀρχῇ προσήκουσαι 
157, 12. 

πόλιν λαμπρύνει οἰκία εὖ 
πράττουσα 2, 48, 80. βαρ- 
βαροι λαμπρύνονται ὑφάοσ- 
μασι 2, 388, 21. οὐκ ἐλαμ- 
πρυνάμην ἐπιστολαῖς βασι- 
λέων 811, 21. 

λάϑε βιώσας. λ. ἀποβιώσας 
9.41 1. 

ἐν οὐκ εἰδόσι λήσῃ -ΞΞ ἸΙαϊο 015 
208, 19. 

τὰ κυπαρίττῳ κομῶντα τῆς 
᾿ἀργιλώδους λέγει 2, 806, 36. 
ἡ γραφὴ λείβει δρόσου τι 
ἀπὸ τῶν ἀνϑέων 2, 826, 238. 

λειμὼν ὃ περὶ τὰς ᾿ἰσϑῆτας 
3, 840, 38. 

τὰ λεῖα καὶ μαντικὰ τοῦ 
σπλάγχνου 823, 4. ἄγαλμα 
λεῖον ὑπὸ τοῦ χρόνου 3, 
990, 11. 
γράμμα ἕν λείπει τῇ ἐπιστο- 
λῇ 9ῦ, 9. 

λειτουργησία 9, 415... 29. 
λειτουργεῖν ᾿Ιϑηναίοις τὴν 
ἐπώνυμον 2, ὅ8, 
ἢ λεπτολογεῖσϑαι τ η4, 29, 

51 
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αἵ Δρυάδες λενκαίνουσιν ἕαυ- 
τάς 2, ,381. ἜΤΙ 
ἔστιν εὔπνοια. ἣν τορὸν καὶ 
λευκὸν ἢ τὸ πνεῦμα 181, 
18. λευκὴν ἔθυον ἐμ τρὰ 
(οἵ Ῥωμαῖοι) 100, 

᾿4λήϑεια Ἡρλλει δαί, 2, 
592, 28. 
Μαῖα λεχὼ κειμένη 2, 581, 1. 
ἀπέδυ τὰ λήδια 2... 30, 17. 
λῆμα φονιπόν 3 248, 29, 
ὄνοι καὶ λήροι, 11, 4 
λῃηστριπῶς περὶ έμφιν ἔρ- 
ρώτο 209, 91. 

τὰ λιβανοφόρα τῆς γῆς 
27. 

λιβανώδης πόα 886, 80. 
ἡ ἡδονῶν λιβάδες διακεκρα- 
ΝΣ ταν τοῦ λόγου 2, 90, 17. 
λιϑαρίοις ἐμπαίξειν 3, δ, 2, 
λιϑιῶντα ἄρϑροα 2, ὅϑ8, 94. 
χρυσοῦ ῥδανίδας 
τὸ θηρίον. 120, 12. 

Θ. καϑεστὼς ἐπὶ τοῦ λίϑου 
2, 886, 1ὅ. 

λιπαροῦσι τὴν ἀκτῖνα 95, 6, 
ἐλιπάρει τὸν Δ4π. εἰπεῖν 
891, 82. 

ἃ ἀπὸ τύχης νικῶσι, λογί- 
ξονται τῇ, τέχνῃ ἘΠῚ 29, 
ὑ λογικοὶ ἀγῶνες 2, 86, 29. 
Σ φύσις λογικὸν δημιουργεῖ 
τὸν ἄνθρωπον 200, 18. 

ὀφϑαλμοὶ λογισμοῦ ἔσω 2, 
θοῦ, 11, 

λογισταῖς τῆς ἑαυτοῦ βουλῆς 
«χρήται 210, 26. 
ὁ “᾿σσύριος τὸ λογοειδὲς οὐκ 
εἶχεν Ἔ 19, 29. 

λογοπώλης εϑὺ ΤΟ] ]Παητι5. 2, 
Ἐν Καὶ 

κωμῳδίας λόγος ἐγένετο Αη- 
ρῆο 2, 16; 22. ἀστεισμοῦ 
παρέδωκε λόγον τοῖς βασκά- 
νοις 2, 89, 10. ὁπόσοις τὰ 
Λακωνικὰ ἦν ἐν λόγῳ 94. 22. 
᾿μαλϑείας πέρας ἣν τὸ τοῦ 

820, 

ΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΕΟΜ. 

᾿χιϑοτομεῖ 

λόγου --- τες αὖ οβύ ἴπ ῬΥΌσΘΥΡΙΟ 
9. 6) 

χεῖρες ὑπὲρ τὸν λόγον 2, 
2 

ἃ ἐν τῇ λοιπὸν αὐτοῦ γῇ 
εὗρε 81, 8, ογεανέας ξυνεὶς 
λοιπὸν τοῦ Ἕκτορος, ἢ, 162, 
19. ᾿4. διαλλάττειν ἡγουμέ" 
νῆ τοὺς ἀδελφούς, ὡς λοι- 
πόν ἐστι 3, 884, Ἵ. ἃ ἐν τῇ 
λοιπὸν ἑαυτοῦ γῇ εὗρε 81, 
8, τένι λοιπὸν ῆ. σοὶ ψηφέ- 
σασϑαι τὴν ἀρχὴν παντας; 
198, 14. 

Λοκρίδες κύνες 2, 88, 1. 
πονηρῶς τοῦσϑιω 11, 80. οἵ 
πυρὶ λουόμενοι 96, 19. 

Ν. ῳὡδὰς ἐλύγιξε 158,. 
παιδία λυγέξοντα 2, 887, ΞΣ 
λυμησα τας ὀρχεῖσϑαι 140, 24. 
λυδίξζων τὴν στολήν. 189, 27. 
λυρικοὶ ορροπππίαν ἀμούσοις 
2, 28, 6. 

Ἶσις λυσίκομος ὅν πλεῖ ἡ ΤΩΣ 
σατύρου φάσμα ᾿χυττῶν ἐπὶ 
τὰ γύναια. 241, 21. 
ἀφίξομαι, ὅπότε λῷον 248, 1ὅ. 

Μ. 

αἱ μαγάδες τοῖς ὀργάνοις 
προσηχοῦσι 2, 1, Ὦ. 
μάγῳ τέχνῃ ταῦτ᾽ ἔπραττεν 

ὕδωρ Μαίανδρους ἕλέττει 2, 
807, ὕ, 
ἡ οὐχ ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ δό- 
ξης μακλρηγόρησε 2: Ἅ6..5. 

μαπροημερώτερος ϑνητοῦ 2, 
0. ᾽ 

οἵ μακροϑώρακες ἢ 2 2, 282, 12. 
τοῖν σκελοῖν μακρῶς ἔχειν 9, 
τι, 1. 

μὴ μαλακῶς ὁμιλεῖν τοῖς λ16- 
γοις 247, 21. 6: 801.:..29. 

τί μαϑών 90.. 3: 195..850.. 6ὅἢ; 
Ργυϑθϑῖ. ἔοι. ΤΙΧ. 



Ε 
δ 
ἐ 

“ΜΎ 

᾿μανικώτερον ἅπτονται παν- 

᾿ τὸς σχήματος 812, 11. μα- 
νικὸν βλέπειν 2, 866, 30. 

μεμαντευμέναι. αἰτίαι 518, 1, 
μαντευτὸς τοῖς ᾿Δχαιοῖς ἤλ- 
ἌΡΕΟΣ {ΠῚ ἰὧΡᾷῆῚ1Ὶ1ῚΤ' 

λέϑος μαργαρίς 122, 28. ἕδος 
μαργαρέτιδος ξυγκείμενον 
67, Αι: 6[..123..24. 

τ ἐκ μαρτύρων ἀναλέγονται 
(ταῦτα) καὶ γραμμάτων 12, 
6. 

μαστεύειν ἐπικέρδιαϑ, 10, 26, 
μαστρόπῳ χρῆσϑαι 2, 180, 80. 
λῆροι  υκυοὶν οἷοι μασᾶσϑαι 
11, 

τοῦτο μασωμένουν μᾶλλον ἢ 
ἐσθίοντος 2, 88, 2. 
Τ τὰ μεγάλα μεγάλως ἕρμη- 
νεύειν 2, 1!, 

Πτ  Ἰσν βξοδαι5, θ4, 2. 
Ἷ ἀρ αωκεικδ ἑρμηνεύεινϑ, 
38, 

οἵ ἐν ἐπρον μεγάλοι 2, 282, 
10. 

ἵνα μεγαλορρήμων καὶ ἵνα 
ἡδίων φαΐνοιτο (ἀπόλλων) 
τοῖς ἐρωτῶσι, ποιητικὴν ἣρ- 
μόσατο 222, 21. 

μεγαλόστερνος 2, 288, 8. 
ἐμεγαλοφρονεῖτο τῷ μὴ ἀπ- 
εχτονέναι αὐτόν 800, 329. 

'“μεγαλοφρονέστατα ἀνϑρώ- 
πων εἶπεν 2, δ, 22. 

τῇ μεγαλοφωνίας ᾿ξεξέπεσε Ὡ, 
90, 

ἜΣ ΚΕΘΗΝ ἠράσϑη 2, 221, 
82. 

μεγαλοψυχία ὩΣ εν... Ὁ; 
μέγεϑος ταλραϊβοοπέϊα 2,24,24. 
ἱστία μεϑήπται 2. 8525, 2. 
οἵ ὀφϑαλ οἱ μεϑέλκουσι τὴν 
ἡδονὴν ἐς τὸ νωϑρόν 2, 
826, 1. 

μεϑέπειν ϑηρίον 808, 22. 
τὸ στέρνον μὴ μεϑιέμενον 
τῆς ψυχῆς 32, 845, 24. 

ἸΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΌΜ. 488 

μεϑέστασϑαι ἀνθρώπων 840, 
19. “: τοὺς παρόντας 179, 
12. 

μεϑύσκειν 9... 1505 96: 
μεϑυστιπός ὃ, 00. 14. 
ἡ μεϑύειν περὶ τὰς ἡδονάς 
2..95. 29. 

μειδιᾷ τῷ ἔργῳ : 2, 8τῦ, 12. 
μειλίσσονται τοὺς τῆς ως 
δείας παῖδας 2, 307, 

μειονεχκτήσει τοῦ μμβ τοῦ, ΟΣ 
ὃ ὕδωρ πένων Τ1, 6. 

μειραπεωδῶς κομᾶν 2, 178, 29. 
τὸ μελαμιπύγου τυχεῖν ῬΥο- 
ΠΣ {1 19: 
μελανόφϑαλμος 9, 395; 24. 
μελαίνῃ τῇ φωνῇ ἐχρῆτο 
162, 9. 

μελεδωνοί 102, 8. 

Ἧ μελετηραὶ συνουσίαι, 40,9, 
σοφία μελετωμένη σοφοῖς ἂν- 
δράσι 85, 12. 
ὑ οὐκ ἔργαψα τὴν μελετη- 
ϑεῖσαν ὑπόϑεσιν 2. 88,9: 

μελέχλωρος ἣν ὃ Π].2, 204, 21: 
τὸ τῶν μελιχρύόων ὄνϑος 5 2, 
300, 9. 

μελιχρὰ φωνή 3 2, 91, 18. 
δὶς οὔπω γρυπή, ἀλλ᾽ οἷον 
μέλλουσα 2, 200, 18. 

μελῳδίας λαμπρᾶς ἄψασϑαι 
208, 37. Ὀρφέως μελωδίέαι 
ὑπὲρ τῶν ἀποθανόντων 5921. 
91. ΔΕ ΤΥ 8. 

μέντοι ἴπ ὀππητίαξο γϑ]δεῖγο 
140, 6. 

ἐν μέρει τῆς τῶν ᾿4. ἵστο- 
ρίας ἔϑετο ὁ ΜΠ. μηδὲ τὴν 
᾿ἀδριανοῦ σοφίαν ἀγνοῆσαι 
2, 92, 81. 

ΚΙ. τὰ μέσα 
188, 18. 

μεσαγπύλου ψαύεινῶ, 211, 34, 
μεσαιπόλιος 29, 80. 
ἡ, μεσευουσὰα ἡμέρα 3 2, 288, 2. 

τούτων ἦρχε 

τὸ μεσημβρινὸν πήρυγμα 
ΟἸγιρῖδθ 210, 80. 

51: 
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μετὰ τον Οἰνόμαον μεστὸς τοῦ 
προσωπείου͵ γέγονε 109, 2. 
προς τοῦ ἄϑλου σον 

» 521, ἤν ΤΕ ΙΘ9) 
μεσούσης κύλικος 890, ιὡς 
ἣ φύσις τὸν Ν. μέσως καὶ 
ἀμέμπτως ἤρμοκε 3, 222, 117. 
ἡ 4. τῷ Ὁ. κρήδεμνον ἔδωκε 
μετὰ τὴν ναῦν 268, 21. οἵ. 
219, 19. ἸΙσοχράτης μετὰ 
Χαιρώνειαν ἐτελεύτα 2, 21, 
28. ἡ ὀφρὺς μετὰ τῶν ἵππων 
ὥ, 8588, 19. 
μεταμφιάξεσϑαι Ὁ... 191... 51: 
τὸν ἀδελφὸν μετέβαλε τοῦ 
τρόπου 19, 11. 

μέταβιβάξειν. τινὰ ἐς τι 229, θ. 
μεταβολὴ τοῦ εἴδους 81, 29. 
Ν. μετέγνω τὴν τόμην 2, 
991, 96. 

μεταγιγνώσκει τῷ φόνῳ τῶν 
τριχῶν 2, 299, 1. 

μεταγράφειν ἐαμβεῖον 58, 11, 
τί ἂν πλέον μεταδιδάσκων 
πράττοιμι: 198, 1. οἔ, 14, 81. 

μετεκόσμησε τοὺς ἐφήβους 2: 
59, 12. οἴ, 196, 2 
μεταλαμβάνω πάσας φωνὰς 
μαϑὼν μηδεμίαν 19, 321. 

λέγει ὡς. μετέμαϑεν 2,386, 22. 
κατὰ τὴν Ἶριν μετανϑεῖ 2, 
510. ὅ. 
ἀλλὰ μεταξὺ λόγων τίς ἡ 
προσιοῦσα ναῦς; 2, 224, 18. 
μεταπέμπειν Ὁ 411. Τ0: 
μετεπήδησεν ἐς τὴν ναῦν 
τὴν πλησίον 180, 11. 

μεταπίπτειν τῇδε κἀκεῖσε 2, 
141, 
μεταποιεῖν φασὶ τὰ εἷμαρ- 
μένα 118, 230. ᾿“δριανὸν μετ- 
ἑποίησε τοῖς Σμυρναίοις 
49; 1: μετεποίει τὸ ἄγαλ- 
μα τοῦ Ἕκτορος ᾿ἀχιλλέως 
φάσκων εἶναι 2, 152, 8, με- 
ταποιεῖσθαι σοφίας 805, 9, 

ἐς τοὺς σοφιστὰς μετερρύη 
Ὁ 14. 191 
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οὐ μετερρύϑμισϑέ πω τοῦτο 
991, 

μετασκευάξειν τινὰ ἐς τὸ 
δημοτικώτερον 210, 26. με- 
τασκευάσασϑαι διοῖρΎδΥα 2, 
458, 4. 
μετέϑηκε τὸ ἐρᾶν 3, 206, 18, 
μεταυγάξοντα ἵ ἱστία Ἧ; 829, 2. 
μετέφυ Εὔφορβος ᾿Ἰὼν ἐκ 
Τρωός 2, 192, 34. 

ἱ δοκῶν ἄριστα μεταχειρί- 
ξεσϑαι τὰς ὑποϑέσεις οὐ 
μετεχειρέσατο εὖ ᾿4ϑήνησι 
τὴν ἑαυτοῦ χολήν 3, 88, 91. 
ΒΕΣΕΑΦΕΝ ΝΣ τὰ πρόβατα τ 
387, 
βοάν ὁ λογισμός ἐς λή- 
ἅδην 2, 2917, 15. 

μετεωρίξουσα ναῦς 2, 1170, 11. 
οἵ Δ ΟΡ ΠΣ 

μετέωροι κάϑηνται οἵ Περ- 
σῶν βασιλεῖς 2, 221, 06. οἵ, 
1. 252. 1. 

μετεωροπορεῖν ἀπὸ τῆς γῆς 
98, 20. 

μετεώρως τὰ λήδια ἀνασείειν 
141, 16 
ἡ γῆ τὸν ᾿ἀνταῖον μετοχλίζει 
2, 815, 8. 

τὸ μετόπωρον τοῦ καάλλους 
2, 2490, 26. 

αἵ ᾿πατρίδες βξτας νομοϑε- 
τῶν 2, 240, 

αἵ ἐν μετρίῳ τῷ πάλλει γυ- 
ναῖκες 9. ΘΗ 2. 

μέχρι Πολέμωνος τὰ Πολέ- 
μώνος 2, ὅ4, ἱ. 
μὴ ἔκ τούτων τὸν Ἐπ θῇ 
δὴν 2, 89; 12. .οὅὐ 2. 100; 
55) 850, 19: 150, 6. 
μήπω ἴπ οπαπίϊαίο γταϊϑέΐνο 
241, 
Θεμ. μηδίξων 2, 880, 17. 
21": Μηδικώτερα ΣΕ ῚΣ, 96. 
81, μηδικώτερον κατεσκευ- 
ἀσμένος 104, 6. 

γῆ πεντεκαίδεκα ἡμερῶν ὁ- 
δοὺῦ μῆκος 581, 22. 



μηλόβοτος ἀρχή 188, 22. μ.- 
ἡ ̓ Δττική Ὡ, 18, 

οὐ μήν ἀπίθορᾶθηξθ μὲν Ρ88- 
511, 6. δ’. 106, 28, 2, 98, 28. 

μηνοειδῶς ὑποστίλβει τὸ με- 
σόφρυον 91, 9. 
ἀλήϑεια μήτηρ ἀρετῆς 2, 
186, 18. 

Νοτο νεανέας μητροκτονήσας 
2, 224, 8. 
ἐφ᾽ ὑψηλῆς καὶ Δ) είας μη- 
χανῆς οἵ ᾿Ινδοὶ ἐκκυκλοῦσι 
τὴν φιλοσοφίαν 220, 19. 
νομάδες μικρὰ τῶν ἵππων 
ἀποβαίνοντες 26, 1. 

οἵ θεοὶ μίμοις γελοίων χαί- 
ρουσι 102, 14. οἷ. 112, 8. 

μνήμων τοῦ φόρτου (οχ Η. 
Οἄ. 3' 168) 151, 18. 

“μνησικακία 2, 81. 0. 
ΤΈΣΣ ΟΣ ἔλαχον τὴν ἐνταῦϑα 
μοῖραν 2ὅ, 20. 

Μοιρῶν οἶκος 1068, 12. 
οἵ ἐκ μοιχείας ϑεοί 2, 242͵ 1. 
φλὸξ μολυβδώδης 92, 26. 
μονονοὺ σείων τὸ ὄρος 90, 2. 
μονοτρύπως ξυντιϑέμενα χρώ- 
ματα θῦ, 86. 

λάμιαΐί τε καὶ μορμολυκίαι 
ὁ ἐκ νέου μοσχεύσας με (βιά- 
σεται) 244, 60. 

ταῖς τῶν σοφιστῶν Μούσαις 
ϑύειν 2, 110, 8. ἐν Μουσῶν 
οἴκοις κείμενα γράμματα 2, 
178, 18. 

"Μουσηγέτης ἈΡΡΘΙΠαίαΣ ΟοΥ- 
αἴδητιβ 2, 1, 19. 

οἵ μουσικώτεροι τῶν κύκνων 
2, 808, 8. 
μεμούσωται τὰ περὶ τὴν ϑά- 
λατταν τῆς Δ. 32, 181, 20. 

οὐδὲ τοῦ μοχϑεῖν ἠμέλησεν 
2, {Ὁ 018: ΟΣ, 10. 414, 81. 

τὰ περὶ τὴν Καλ. μυϑεύματα 
827, 29. 

μυϑολογεῖται τὸ ὄρος 44, 30. 
μυϑοποιέαι 2, 11, 14. 
μῦϑος ὁ ᾿ἄρνάς 16, ,". 

Ξ- 
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Ἰνδοὶ οἵ μυρεψικοί 2 2, 229, 8. 
ὥσπερ ἐν μυστηρίοις ἐσίω- 
πων 14, 25. 

μυστηριωτέδες ὧραι 108, 24. 
ἐδέοντο ὁσιώτεροι μύειν 
(εἶναι) 810, 32. μεώυκὼς 
ἐλέφας 2; 840, : 

τὸ μυῶδες σύμμετρον 3, 218, 
ΕΝ 

γυμναστέοι μυωπιξόμενοι 2, 
284, 15. 

Ν. 

ναρϑηκοφόρος γέρων 2, 332, 
11: 

ναυαρχήσας Κ. περὶ 
νούσας 150... 19; 

ναύκληρος πόλις 5.9. 1135:.236. 
ναυπηγήσιμος χώρα 2, 217, 21. 
ναυπηγεῖς τῷ λόγῳ 134, 20. 
ναυσίποροι πηγαί 84; 20. 

νεάξουσαν ὁρμὴν ἐν ταῖς 
σπονδαῖς ἀνεκτᾶτοϑ, 108,31. 

βραχίων νεανίας 2, 8567, 18, 
νεανικώτερον ἅπτεσθαι τοῦ 
λόγου 10, 20. 

τὰ τ ΣΣ τῶν σπλάγχνων 
βρῶ, Ἵ. 
Τὴ διάλεξις νεαροηχὴς ἔδοξε 
2, 84, 28, 

νεπρὸς πλοῦτος 32 2, 86, 11. 
ποιμὴν ἔνεμε 110, τό. 
νέαις φωναῖς (βαθυα]οσαπι) 
χαίρειν 2, 80, 29. 

νεότητα ἐπιποιεῖν τῷ εἴδει 
,2, 11, 18. 
ὅτῳ ἔνευσαν Μοῖραι κράτος 
828, 2. 

τὸ νεῦμα ἐξομοιοῦν τοῖς μέ- 
λεσι 2, 222, 24 νεῦμα εὔνουν 

παρέχειν ὁταϊουὶ 3, 51, 28. 
αἵ ἐς νέωτα ὠὡραι 104, 94, 

νεώτερα ἔδεισε περὶ τῇ ἀρ- 
χῇ 148, 38. οἴ, 188, 19. 

ΊΑ. νηπενϑεῖς ἀκροάσεις ἐπ- 
ἤγγειλεν 2, 10, 2. 

᾿4ργι- 
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΄λ. νήφων Σκοπελιανὸς ἐστι 
2, 80, 1. 

τὴν νικῶσαν (δε. ψῆφον) 
αποφέρεσϑαι 5,.80,.39.. ἢ 
νενικηπυῖα ὑπόϑεσις 3 18, 
19. νικᾶν τραγωδοὺς ἐδό- 
κει Νέρωνι 2, 228, 14. ἐνί- 
κησαν ᾿Αϑηναῖοι ταφῆναί 
σφας 2, 8θῦ, 1. Ἱπποδάμεια 
ἐς τς δοὺς ἥκειν νενίκηται 
Ἐ 9. 8520, 7. 

ἐ πρήθεαρν ἀπομνημοσεύειν 2, 
90, 5 2] 
νέα σώματα σιτεῖσϑαι ἐνό- 
μιζεν 145, 82. 
ἀγάλματα ϑεῶν νομίξουσιν 
(Ἰνδοὶ) Ἑλληνικοῖς ἤϑεσι 
9... 19. 
δῶρα γοβιξόμοδια παρὰ βασι- 
λεῖ 2, 81, 
ΞΕ ΠΘΗΣ τῆ τοῦ ϑείου μᾶλ- 
λον (οἵ .Γυμνοὶ) ἢ νομίξου- 
σιν αὐτό 280, 271. δραχμὴ 
νενομισμένῃ ἐς Τιβέριον 15, 
12. 

νομικὰ ἤϑη μανϑάνειν Ἐς 
30. νομιπκοὶ ἀγῶνες 2, 90, 2 
ἀντὶ τοῦ νομοϑετεῖν δ: τ: 3 
ἄδειν 169, 28. 
ἀρετὴ νομοϑετικὴ 2858, “1: 
νομομαχεῖν ΕΟ 5:|0. 26, 
τὰ ,»πρόσφορα ταῖς νόσοις 
“φάρμακα ἘΠ ΘῚ τ1: 
ἐνόσει τὸ αἷμα ΤΑ: 9. 
νοσῶδες κρέας 2, 867, ΨῈΣ 
ἡ δέλτος τοιοῦτον τῷ Ζ,. 
ϑοραι ἔτος ἐῷ ο  σ9: 5 ἜΕΡ ΟΣ 
220, 

ὃ Σοσ τοῦ Μηέλωνος (5ἰα πα) 
141, 22. ὁ ν. τοῦ οἰκοδοιή- 
ματος 107, 16. 

ἐς τὰ νοούμενα βλέπειν 
122, 6. 

νύμφαιον 828, 1. 
νυμφόλ Ἥπτος Ἴ9, 91. 
κατὰ τὸν νῶτον 342, 271. 
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»' 

. εβεῚ 
ἐπὶ ξένια καλεῖν 111, 6. 
ξένον μειδιᾶν 2: 871, 28, 
ξέειν ὄνυχας 32, ΓΠ, 92. 
ξηραλοιφεῖν 2, ̓298, 4, 
τὸ ξίφος ἦν ὑπὸ͵ Τιγ. 161,6. 
τὰ τῶν ξυστῶν ἄλση 389, ἸΟ. 
λέοντα ξυρεῖν ῬΥΟνΘΙΡ. 2, 1, 
12. Οοπηροβιία οαπὶ ξὺν νἱᾶθ 
ΒᾺΡ Σ΄. 

Ο. 

ὀβολοστάτης 818, 11. 
εὐλαβὴς πρὸς ὄγκον πραγ- 
“μάτων 2817, 25. 
ἐκπεπλῆχϑαι βασιλέα καὶ 
ὄγκον 5 οἷς 2, 221, 28. 
ὡδοποίηται τὸ ὄρος 49, 1. 
οὗ 2». 025. 9: 

ὄξει στεμφύλου καὶ ἀπραγ- 
»μοσύνης 3, 581, 8. 
ὅρα οἵ γῆς εἶ 80, 4. 
οἶδα -- ἡγοῦμαι 2, 16, 82. 
οἶδα --- δείκνυμι 3, 514, 28. 
οἶδας 2, 82, 21. 

τὰ οἰκεῖα τὸν σοφιστὴν ἄφαι- 
ρεῖσϑαι 2, 40, 82. 
Σμ. τὸ πέλαγος οἰκειοῦται 
128, ὅ. τὸ ,“ϑαῦμα. τῆς τῶν 
πηγῶν ἐκδόσεως τῇ ϑαλάτ- 
“τῇ οἰκειοῦν 2, 809. 
κτρν οἰκησομένη πόλις 128, 

ἔνε, ἐν οἰκίσκῳ οὐκ ἄδει 
2, 39. 20. 

πετρῶν οἶκοι 2, 864, 21. Και- 
σάρεια Παυσανίου οἶκος 3, 
ΟἿ; .245 ἀναφέρειν ἐς τὸν 
(δα. οἶκον) τῶν Αἰακιδῶν 2, 
55, Τὰς: 
οἰνοχοῆσαι πρήνην 3214, 34. 
ἀπορρήτων λαμπρῶν ἀκροά- 
σασϑαι ῴετο 281, 19. 

γέγραπται ἰσχυρὸς οἷος 2, 
814, 18. ἡ πειϑὼ οἵα κατα- 

ἘΣ ΣΌΣ ἐὐτν 
- -» Ἵ ᾽ »-. 

Ξ 

ἁέλξαι 2, 8, 14. ἡλικέα οἵα 
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μὴ ἐπιτροπεύεσϑαι 15:..-.5. 
ἔκκειται οἵα λαβέσϑαι 3, 
840, 9. γράμματα ουχ οἷα 

᾿ ξυμβαλεῖν 1068, 1. ὴ πιμελὴ 
οἷα ἔλαιον ἀπ᾽ αὐτοῦ λεί- 
βεται 94, 27. 

οἰστρῶν Ἡρακλῆς στον: 50: 
ὀκρέβαντες οί Βανηΐ 419..50: 

᾿ ὀπκρέβας 220, 4. 2, 11, 24. 
ὀλιγανδρία σοφῶν 108, 9. 

τῆς τῶν γεωργῶν ὀλιγωρίας 
οὐ χρήξοντα φυτά 2, 239, ὅ. 
ἐς φαῦλα ὥὦλισϑε ἡ τοῦ νοῦ 
στάσις 209, 14. 

τὰ Ὀλύμπια τῆς ψυχῆς (ρτο- 
10) κτᾶσϑαι. 

κατήγορος τοιούτων Ὀλυμ- 
πιάδων μεστός 102, 19. οἴ, 
πο Εν Ἃ 

ὀμβρίων ὑδάτων ϑῆκαι 2, 
ἔςς 10. 

καϑ᾽ "Ὅμηρόν τε καὶ Καλ- 
χαντὰ 324, 15. οἵ. 2, 118, ὅ. 
Ξενοφῶντι ὁμιλήσας απ 16- 
στ Χοπορμομίθμι 2, 858, 17. 
ΠΕ ΘΩ ἢ: 

ὁμιλέαι ἱνιαρίπτιηι ἀθβουϊρεϊο- 
65 2, 295, 10. 
ὅμιλος λαμπρός 46 βίπαϊοβα 
ἱανϑηΐτίε ἈΎΎ 1 16. 
Ἡρας͵ ὄμμασι δοΙηραυδπξαν 
ἐκπώματα 2, 258, 18. 

ξυνεσίτει τῷ βασιλεῖ ὁμοδι- 
αίτῳ ὄντι ἾΟ, 35. 

ὁμοξυγοῦντες 
810, 22. 
οἵ “Ἕλληνες τοῖς Ἰνδοῖς ἐς 
τὸ ὅμόηϑες “προσήκουσι 
14, 9. 

αἵ ὀφρῦς ὁμόϑεν ἐχπεφύ- 
κασι τῆς ῥινός 2, 341, 9. 

ὁμολογῶ ΡΓΟμ ίο 80, 18. 
ὁμόνοια στασιάξουσα 128,20. 
ὁμότονοι παλαισταί 3, 589, 4. 
ὁμοῦ δέκα 4αδ5ὶ ἄθοθπι 18τ,80. 
ὁμόφυλοι χρῶμα 208, 18. 
ὀωμφαλοί Ἰγτϑ8 809, 19. 

δελφῖνες 2, 
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ἡ ὀμφὴ τοῦ δαιμονίου 816, 
8. οἵ, 2, 224, 6. 

ὁμωρόφιος τῷ Πριάμῳ 2, 

αν 

τὰ ὀνείδη Ὀδυσσέως ἄδειν 
ἘΠ 08: 

8. ἀπέϑανε ὀνειροπολήσας 
τὸ ἄρχειν Ἔ714: .19. ἐν ἊΣ 
49, 10. 

ὀνειροπόλων. ὑπόκρισις ΦῸ: ἘΞ 
ὄναιο ἂν τῶν ἐμῶν ὀφϑαλ- 

ὧν 18, 8. ὦνησαι μὴ τῶν 
“χαιῶν εἷς “γενόμενος 290,9. 
Τα ἐς ὄνομα ΞΈΕΊ 225: 
2, 8, Ἰ: 
ἐξ ὄνυχος ἄνδρα ὁρᾶν ρτο- 
ψοὉ. 833, 20. 
ὀξυηχὲς φϑέγμα 5 9,9, 39. 
ὀξύκομος πεύκη 2, 214, 1. 
ὀξεῖς ϑεοὶ καὶ στρεφόμενοι 
2, ΔΈΟΣ 

οἵ ὀξύτατοι ποταμοί 88, 328. 
ὀπαδοὶ τῶν ϑεῶν 185,29; 
ὅπη καὶ ὅπως 3, 200, 11. 
τὸ ὁπλιτεῦον τῆς νεώς ' Υ̓ 
118, 7. ὁ μάχιμος καὶ ὅπλι- 
τεύων ἵππος 52, 81. 

ὁπλῖται δρόμοι 9, 268, 29. 
ὅπλου ἕνεκα 56, 8. ὅπλα 
ὑπὲρ τῆς Ῥώμης ἐτίϑετο 
ΑΤ12, 80. 
ἡ. κάλλους ὀπώρα 3 ϑ. ἀδθΘε 
ὀπώρα ἐρωτική 9417, 39. 

ἀπωρίξειν τοὺς βότρυς 2, 
.9366, 328. 
ὅπως ἰπ Ἰῃξουυοσ ἰϊο πο οΡ1:- 
4π8 2, 602, 17. ὅπως καὶ ὅπη 
24, 92. 

οἵ ἐς Φίλιππον ὁρῶντες 3, 
21, 51. 
οὐδὲν ἑωρῶντο βέλτιον ἢ εἶ 
ἀνδράποδα σαν 10ῦ, ἴ. 

ὀργιάξουσι πῦρ 98, .15. Κι σε 
ξουσὰ ἁρμονία 2; 822, 

στύραξ ὀρειχάλκου διβέβλη- 
ται 2, 199, 18. 

τοῖς ἀἰγ. ὀρϑὰ τὰ ὦτα ἐς 
'4π. ην 188, 4. 
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ὁρέξει Αἴγυπτον Αἰθιοπία 2, 
ὅν 10. 
ὅρκιον ὕδωρ 92, 22. 
ἐς τοιόνδε - ὥρμηκεν 200, 9. 
ὁ κόσμος ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ 
“Μοῦ ὁρμᾷ 119...12᾽")ὃὄς 
ἡ ὁρμὴ τῆς ἀποδημίας Ἰν- 
δοί 88, 8. ἀεὶ ἐν ὁρμῇ μει- 
διάματος ἐφαένετο 2, 167, 
ἯΙ ἴσαι πρὸς βραχύ 2, 
14, 
ἌΡΝΝ πε δον βαρβάρων 
οὐσα 812, 82. 

βραχέων. ὁρμητής Ἐῶ 9801: 
ὁρμητικὸν͵ σχῆμα 2. 219, 9, 
εἰ οὐδεὶς ὄομος ἐφαίνετο τοῦ 
λόγου. 2, 81, 29, 
ποταμὸν ὦρυγεν Ὅ0.. 11: 
ἥκειν ἐπὶ τὸ ὄρυγμα 189, 18. 
ξὺν ὁσέᾳ ἐπιορκεῖν 10} 25. 
πολλὰ ἐς τὴν ὁσίαν τοῦ ἴε- 
οῦ ἐδιδάξατο 124, 27. 
ὁσιοῦν τινὰ τῇ γῇ ὃ, 182, 10. 
ὅσον ἐπ᾽ ὀφϑαλμοὺς ἦλθεν 
28ὅ, 1, Κελαιναὶ τὸ χωρίον 
ὅσον αἷ πηγαί αυοᾷ ἱπαϊσαπὶ 
2, 828, 28. 

καταφρονητέα τοῦ τ. τοσού- 
τῷ μᾶλλον, ὅσῳ καὶ γιγνώ- 
σεις. αὐτόν ΤΊ, 18. οὐδ᾽ 
ὅσα ἐπιστρέψαι ἐφϑέγξω τι 
999, 24. ὁ Χείρων γέγραπται, 
ὅσα πένταυρος ,2,) 842, 20. 
ΘΕ. 5495.10. κόμη δὴ μὴ 
᾿ἀναπλέχεσϑαι 2, 987, 
ὀστέων ὥρα 2, 899, 2. 
ὀστρακώδης κόνις 2, 292, 8. 
τι βθαπθηΐθ τηβηϊεῖνο 208, 6. 
οὐ μήν διπϊοορᾶοθπία μὲν 16, 
ὃ. 

ξυνῆκε, οὗ ἥκοι. 90, 24. 
οὐλαὶ ἁμαρτημάτων 1117, 12. 
τῶν σελίνων οὐλότης 2, 
848, 60. 
ἄλλα οὔπω τῆς ἐπὶ τοσόνδε 
ὀργῆς 201, Ἴξε ἀπέχει οὔπω 
στάδιον 91, 
οὐρανομήκης 3 2, Σ 501: Ὧι 
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κατὰ τὸν ἐκεῖ οὐρανόν 122..28. 
πέπλος ξὺν οὐρίῳ τῷ κόλπῳ 
2, 8ὅ. ὅ, 

βασιλέως ὦτα 80, 8. τὰ ὦτα 
ἱστάναι 2, 158, 81. 

οὗτος --- «υυϊδρίϑτη 2, 1, 15. 
ἡσϑα οὔπω οὗτος 825, 10. 
οὕτω τι δη͵ 2, 884, 14. 
πρόσωπα ὀφείλετωι τοῖς ἐν 
ὥρᾳ 2, 291, 28, 
ἐ ὄφελος ῥητορικῆς ΤΠδοδο- 
ἴι8 2, 74, ὃ, 

πέπαυμαι ὀφϑαλμιῶν 2, 26, 
22. 
ὄφεις ἐπικάρπιοι 2, 281, 8. 
ἱ ὀφρύς ογϑδίουν!β 2, 257, 10. 
οἿἸΡΙ οἴ η15. 2, 824, 26, 
ὀχεῖ αὐτὸς ταῦτα καί μετα- 
τάττει γι ἃ δνὰ τς, 
ὀχετηγεῖν ο, 181, 6. 

λαμπρὸν ὄχημα ἡ φήμη 2, 
99, 28, τὸ τῆς πλάτης ὄχη- 
μα 2, 280, 81. 
ὄχϑαι τοῦ Ἑλλησπόντου 2, 
166, 20, 

τὸν ὄχϑον ὀχυροὶ πέτρα 
91, 82, 
ὄψιν ὑγιῶς ἐξηγεῖσθαι 2, 
195..8: 

καϑαρὰ ὀψοφαγία 808, 236. 

Π. 

παγχάλεπα 2, δὅ, 28. 
ἡ τὸ παϑητικὸν ἐκ τῶν ἂν- 
ϑρωπέίνων --- ἐκ τῆς τραγῳ- 
δίας συλλέγεσθαι 2, 12, 91. 
ἐχϑύων πάϑει περὶ τὴν ἄλω- 
σιν ἐχρήσαντο 26, 16. 

παίγνιον ἀπέφηνε, τῆς ἕαυ- 
τοῦ φιλοσοφίας τὸν 2. 817, 
14͵ 

παιδάρια 2, 166, 38. 
Τ τὴν ἑτέραν γλῶτταν παι- 
δεύεσθαι 2, 98, 29. οἵ παι- 
δεύοντες βαπὲ ᾿βορβἰδέδθ ῶ; 
116, 20. 



Γ 
παιδιὰν ἡγεῖται τὸ ἐς Ἶν- 
δοὺς παρελϑεῖν 81, 12. 

ξυλλαβεῖν τινι τῶν παιδι- 
κῶν ἢ. 6. ἴῃ Ιδπᾶάδηδο νῖγο 
Βοπδβέο ἢ 2, 117,9. οὗ, 172, 
28. 

παιδοτρίβου εἰ γυμναστοῦ 
αἸβουίσηθῃ 2, 2369, 8. 

παιδοτριβική, 2, 368, 82. 
παΐίξειν ἐς πέλαγος 5, 410, 1. 
παίξειν Ἰοσα]ΑΥ Του ἀΐξετο " 
61, 8. 

Παιόνια ἔϑνη 6 ῬΑππομΙΐ5 
Ἰοᾳαθηβ γοσϑδὲ ῬῊ, 67, 29, οὗ. 
{τ, 28, 

οἵ Γ τὸν ϑάνατον παιωνί- 
ξονται 167, 2. 

παιώνιοι πολυμβῆϑραι 2. 59. 
92. 

τῶν τοῦ Πακτωλοῦ πηγῶν 
ἤδιον ΡΥΌνΘΡ. 32, 84, 326. 
τὸ μηδενὸς δεῖσθαι τε 
τὸ Πακτωλοῦ πᾶν 818, 
παλάϑη 32, 381, 2. 

Ἀθέμῖορεβ Ἰνδοὶ τὸ ἀρχαῖον 
πάλαι ὄντες 220, 29. 

παλαιότερα τὰ λεγόμενα ἢ 
νέῳ ἐνθυμηϑῆναι 2, 112,10. 

τὸ πάλαισμα τῆς νίκης προῦ- 
νοήϑη 32, 848, 20. 

παλαιστικώτερα 
280, 19. 
ἐκ παλαίστρας ἰσχὺν ἔχειν 
2, 58,16. 

ἜΣ μῶν τοῖς ἀφροδισίοις 
445.,.5.1.9: τοῦ,.9. 5388, 7. 

᾿Πάμφυλος ἐσθής 848, 20. 
Παναϑήναια πέμπειν 142, 4. 
ἡ παναϑηναικοῦ λόγου ἐπι- 
τομή 32, 18, 11. 
παναρμόνιον ἄδει ἡ νευρά 
2, 841, ὅ. 
Ἢ πανηγυρικαὶ ἔννοιαι 2, 118, 
1, οἵ, 6, 31. πανηγυρικὴ ἰδέα 
5. 100, 18. 

πεπανουργημένη αἰτία 3, 99, 
24. 

στέρνα 2, 
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πάνσοφόν τι τοῦ ξώου 2, 967: 
21. σοφὸς ἐν πανσόφοις 2, 
ϑ,.2.. 8. 

ὁ Π. ἐκλείπει πανσυδὶ τὴν 
ϑάλατταν 2, 806, 14, 
πεπᾶσϑαι 581, 2. 
παρὰ τοῦ αὐχένος λῆμα δη- 
λοῦται 2, 200, 28. Κασ. κατ- 
ἔστεπτο παρὰ τῆς τέχνης 
2, 116, 18. “ϑόρυβος καϑε- 
στήκει παρὰ τὰ ἀρτοπώλια 
2, 89, 3. παρὰ πότον σπου- 
δάξειν , 12, 16. παρὰ τὴν 
μῆνιν 2, 199, 28 εὐ 110, 21. 
ἀνὴρ ἀγαϑὸς παρὰ τὴν τε- 
λευτήν 2, 19. ὅ, οὗ, 191, 22. 
τοῦτο παρὰ τὴν Ἰνδῶν σο- 
φίαν φαίνεσθε 328, 1. ἐ- 
πιόρκοις παρὰ πόδας ἡ “δέχκη 
3. 45.. ὁ. 364, παρὰ το- 
σοῦτον ἤ:ϑε τοῦ βληϑῆναι 
161, 217. παρ᾽ ὃ -- παρὰ 
τοῦτο 2, 49, 11. παρὰ πολὺ 
τῆς αὑτῶν δόξης ἑστήξου- 
σιν 511, 16. παρ ὅσον τῆς 
ἀληϑείας ἡ γραφὴ ξυνετί- 
ὅη 3822, 10. ἰσχύειν παρὰ 
το εὐθύ 2) 4. 19. παρα 
τὴν ἡνίαν τι πράττειν 3, 
810, 28. ἢ 
παραβαλέσϑαι πρὸς τοὺς 
Κολπίτας 229, 2. παραβε- 
βλημένον τι εἰπεῖν 101, 10. 

Μέδας παραβλύξων τοῦ οἴ- 
νου 2, 828, 21, 

παραγιγνώσκειν τοῦ δικαίον 
9...116. Ἂ; 

καινὸν δόξει ἑαυτόν τις πα-. 
ραγραφόμενος 2, 124, 19. 

Ἣρ. Κριτίαν παρήγαγεν ἐς 
ἤϑη Ἑλλήνων 2, 12, 8. 
σοφῶν ἀνδρῶν ἔργα παρα- 
δεικνύειν τοῖς ἀπολλωνίου 
254, 11. 
Τ παραδηλοῦν τὸ δύστροπον 
τῶν ἐσχηματισμένων ὑπο- 
ϑέσεων 32, ὅ8, 10. 

παραδιδόναι ἘΡΣΣΙΣΣΕΝ ΟΣ ϑᾶν ἢ 
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κότινοι παρατεϑήλασιν ᾿4λ- 
φειῷ 2, 848, 4. 

παραϑαρρύνειν 217, 15. 
παραϑήγεσϑαι μηδενὶ ἑτέρῳ 
τοὺς ὀδόντας τῶν ἐλεφάν- 
των ἡγεῖται Ἰόβας 54, 28. 

τὸ φιλότιμον παραιτοῦνται 
οἵ ἄνδρες 98, 28. παραιτή- 
σασϑαι υἱὸν πατρός νϑηΐδτη 
ΠΙο ἃ Ραΐγθ δχρθϑίθσβ 2, 106, 
1Π ἢ, 

παραιτεϊσθαέτινα δίκης 151, 
24. 

παρακάϑηται ὀνείρατι ντο- 
ΨΟΙΠ. ὁ2,.. 951. 80: 

σῦς παρακχνᾶται δένδρα 2, 
588, 12. 

εἶ μὴ παρακούεις. τῆς γρα- 
φῆς 2, 845, ὅ. οἵ. 847, 28. 

δένδρα Ἰεαρολλδτεούκαι ἢ ἐς εἷ- 
δὸς ἕτερον 1017, 17. παραλ- 
λάξαι τοῦ λόγου αἰρυθαϊ 120, 
Ἰ Ὁ ΠΕσαῚ “παραλλάξαι ἐς δυϑ- 
μοὺς ἐμμέτρους. 2, 104, 8. 

τὰ παράλογα τῆς τύχης 2, 
124, 29, 

οὐ παρέλυσε τοὺς ὅρκους 99,19. 
παρανοίγειν τοῦ δικτύου 2, 
ΘΙ 67,19. 

παραπαΐίει 
30,69, : 

παραπέμπειν τι ἐς ὦτα τοῦ 
βασιλέως 2, 67, 14. ἐσήει 
παραπεμπόμενος ὑπὸ πλειό- 
νῶν 81, 29. οἵ. 185, 1. 

παραπλεῦσαι ἐς Κνωσσόν 159. 
4 

ΤΟ ΈΤῚΕ καὶ ἔκφρων 2, 120, 

ε ᾿ ΄ 

ὑπὸ ἡλικίας 2, 

Πα ΤΠ Ἰὰς ἑαυτῷ ἄδεσϑαι 
150, 18, οἵ. 158, ΟἹ. 

παραπλήττειν τὰς 
«νάλλει ΠΕ 910, ἿΞ 
ὡς παραποιήσας βίον ἀν- 
ϑρώπῳ Ῥαμπίξαγ, 72, 12, 
τὸν οἶνον μὴ παραπόλλυε 2, 

πάντα πράττειν ὑπὲρ τοῦ 

νευρᾶς 

ΙΝΌΕΧ ΕΒΒΟΒΟΌΜ. 

παραπτῆναι τὸν λύγον 2, 
207, 8. 

παραπτύειν τοῦ μέλιτος 2, 
.989,.1. 
ὃ σοφὸς παραστάτην ἔχων 
τὸν ἑαυτοῦ νοῦν οὐκ ἂν πτή- 
ξειέ τι ὧν οἵ πολλοί 208, 21. 

2. παρετέταμτο πρὸς Β. 
188, 28. 

ποὶ παρατενεῖτε ἀποϑνή- 
σΑΘΈΕΕ οὐχ ὑπὲρ τέκνων 
184, 

΄4λκ. μκΉΡΡ Ἢ τὰς ᾿49ή- 
νας 2, 240, 17. 

παρατίλτριαι 140, 26. 
κάρυα παρατέτραπται τοῦ 
ἐλύτρου 2, 839, 8. 

παρατρέψαι τοῦ εἴδους 2, 
921, 4. 
παρέτραγε δικῶν 2, 99, 1. 
λυρῶν κπτύποις παρατυγχά- 
νεῖν 2, 20, 10. οὗ, 147, 10, 

παραφαΐένει τι τῶν ὀδόντων 
2, 809, 27. οἵ. 88, 15. 

παραφϑθέγγεσϑαί τι καὶ ἀμε- 
λῶς εἰπεῖν 20, 4. 

παραφϑείρονταί τὴν φωνήν 
2, θῶ, 4. παρέφϑορε ὑπὸ 
Θετταλίας 3, 18, 18, οἴ, θ2, 4, 

ἐλάτην παραφυτεύει Κιϑαι- 
»ρῶνι Ἴ. 2, 8516, 18. 
ἄνϑη τῇ πηγῇ παραπέφυκε 
2, 826, 26 

παραψάλλει κόραις Ἔρως 2, 
841, ὃ. 

παραψαύειν 2, 8998, 20. 
παιδίον εἴ τις παρεγγράφοι 
711.,.185. 
ἴυγγες τὴν ᾿ἀδράστειαν τῶ 
βασιλεῖ παρεγγυῶσαι 29, ὅ. 

παριέναι ἐς Πελοπόννησον 
τῷ λόγῳ 320, 14. 

νόμος παριτητέος ἐς φύσιν 
2, 200, ὅ. 

παρεμφαίνει τοῦ χυμοῦ τὸ 
ἄνϑος 2, 889, ὅ. 

παρενούλείσθησε πρὸς αὐλόν 
δῦ, 91. 



ΣΦ Ἄγ ς ΟΝ . πα τὸ 

᾿ παρέπεσϑαι τοῖς αὔοις 2,349, 
24. 

οὖχ ὁδοῦ πάρεργον ἀλλὰ 
παρόδου ἔργον 242, 19. 

-παρελϑεῖν ἐς πλείω σώματα 
808, 10θ. παρελϑεῖν ἔλαφον 
2, 62, 27. γράμμα παρῆλϑε 
γράφοντα 9ὅ, 10. παρῆλϑον 
ἐς ἐπωνυμίαν ἌΡ ΟΣ 

δόδα παρευδοκιμούμενα 2, 
9299...16. 
ἀληϑῆ καὶ οὐ παρευρημένα 
2, 160ῦ, 22. οἵ. 186, 10. 
κωμωδίᾳ παρέχειν ᾿λόγον 9. 
4ὖ, 80. οἵ, 88, ὅ. παρέχειν 
τὰ ἱερὰ Ιθτορ δ πίδο ο50138, 
ἘΝ παρέχεσϑαι εἶδος ἁβρόν 

: 951, 21- ᾿ἀναξυρὶς παρέ- 
οἶον γραφὰς ἀπὸ κερκίδος 
2, 846, 18. 
λόγων. παρεῖναι (οτηϊτἐθ 6) 
τὰς ἐλέγξεις 14, 17, οἴ. 191, 
14: 198, 16; 996, 5: ᾽ζστε: 
ροπαῖον Ὅμ. παρῆκε τοῦ 
λόγου 2, 202, 20. Ἕκτωρ οὐ 
παρεικὼς τὰς χεῖρας 2, 190, 
91. Πλ. οὐ παρίησι τῶ Γ. 
ἑαυτοῦ ἄμεινον γοργιάξειν 
ὡ; 256, 98, παρεῖνται ξών- 
νυσϑαι αὐτούς 2, 866, 19, 
ἀϑύμως παρεῖσϑαι 919,.51. 
σπορὰ παρηβηχκυῖα 2, 210, 
28. οἵ. 2, 186, 1. 
Ἐ παριππεύειν τὰς τῶν σο- 
φιστῶν γλώττας 2, 51, 18. 
φιλοσοφία παραστήσασα τὰς 
ἑαυτῆς δόξας 211, 1. παρ- 
ἑστήσατο τον ἑρμηνέα ΘΥ, 
10. ϑύξο παρεστηκυῖα 221, 
18. οἵ. 2, 44, 28. 

Δ. ἐκρόρς ̓Φ. πυκτεύει ὑπὲρ 
τῶν Πυϑῶδι παρόδων 2, 
8511, 106. παρόδους τῇ Σ: 
ἐδείματο ΘΙ 9.4. 90 
ἡ γραφὴ οὐ παρεώρακε τὸ 
εἶδος τῆς γῆς 3818, 26. 

τοῦτο ἐπὶ τοσοῦτον ἐπαρω- 
νήϑη 158, 28. 
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παρορκεῖν 196, 18. 
κάρυα παροψήματα τῶν ἀμ- 

πέλων 2, 180, 11. 
κάλλος παρρησίαν εὐτυχοῦν 
2, ,280, 50. 
ἀράχνη παρυφαίνει τὴν Πη- 
νελόπην 2, 882, 10. 

τὰ ἐς τὴν Ἄρτεμιν παρῴδη- 
ται τῇ “Ζαμοφυλῃ παϑεὶῖν τι 
πρὸς τὸν δῆμον 2, 67, 15. 
ΟΣ, αν 7 0. 20: Κλ. πολλὰ 
μειρακιώδη ἔπαϑε 185, 22. 

τῇ “πατέρα ἐχάλει αὐτὸν τῆς 
ἑαυτοῦ γλώττης 2, 41, 10. 
οἵ. 10, 4. 

οἵ πατέρες πδ ΟΥ̓Θ5. 2, 140, 1. 
φύσει --- ϑέσει πατέρες 919, 
18. 
ὡς πάτριον ὄρνισι 120, 21. 
οὗ, 104, 39: 109, 10. τὰ Ἰν- 
δῶν ἐὐρευνο 188, 80. 
πατρίδες 2, 240, 21. 

πδερδειείᾳ στέρνα 3,841,29. 
πατρονόμοι 160, 22. 
μὴ ἀνὰ τ ὀνομάξειν τινά 
219, 

ΟΣ σοφίαν 228, 19. 
πατρὸς τὸ παιδίον ῬΕΟνΓΌ. 
Ἔ ΒΕυ τ, 
ἀγρὸς ἐπὶ πάχναις κεῖται 
251, 4 

παχέως ἐξηγεῖσθαι 114, 2. 
π. διαιτᾶσϑαι, 104, 19. 

παχὺς τὴν μνήμην 3, θ6, 8. 
πεπαχυσμένος. 2, 21, 51. οἔ, 
290, 7. παχεῖαι πέδαι 2, 80, 
11. { παχείᾳ γλώττῃ ἀπαγ- 
γέλλειν 2,. 97, 29. 

ἡ οἵ τρθο δημέθσὶ τὴν γλώτ- 
τον 2, 38, ἴ. 
Ποσει δῶν πεξεύει τὴν ϑά- 
λατταν 2, 805, 828. 

πειϑοῦς ἑταῖροι ἵπποι 3, 519, 
19. 

πειρᾶν ἀρχήν 9. 195;.29. 
ἐκ σοῦ πεῖσμα βάλλομαι 188, 
8. 
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πῦρ ἐν τῇ γῇ πελαγίσαν 
.389, 9. 
ὁ ἐπὶ τῆς πέλτης ἀετός 2, 
888, 26. 

οἵ ΕΞ δεοῦ πέμποντες 91, 8. 
πέμπω-τεαποπέμπω οἴ, Ῥταθί. 
ΥἹΗ 5ᾳ.: 

χρυσοῦ πέρα ἡ κόμη 2, 847, ὃ, 
πέρα τέχνης ὥ, 200, 8. ἄνε- 
μοι τῆς ὥρας πέρα πνεύ- 
σαντὲς 518, 21. 

περαίνειν τὰ βεβουλευμένα 
188, 21. 

ἐπέπληξεν Φιλίππῳ περὶ ὧν 
ἀπώλλυ μτέὲ. 258, 10. περὶ 
τῇ δόξῃ κινδυνεύειν 2, θὅ, 
4. ἡ περὶ τὸν ἄνδρα ὀόξα 
2.119, 82. τὸ περὶ τὸ Πὲέρ- 
,γαμον͵ ἵερόν 138, 9. 
ἐς ἀπόκρισιν περιάγεσϑαι 
2960, 18. περιαχῦ εἰς τὼ χεῖ- 
ρθε 5, ,.182, ὅ. τὸ περιῆχϑαι 
τῶν ᾿ὀφρύων 2, 841, 10. 
ὁ ταὼς περιαϑρεὶ ἑαυτόν 2, 
192, 9. περιήϑρει ταῦτα 
πᾶσιν ὀφϑαλμοῖς 102, ὃ, 
ἡ λέξις τὰ πράγματα οὐ πε- 
ρεαμπέσχουσα 2, 100, 28. 

περίαπτον͵ ἐσφέρειν ὃ, 298, 
11. τω ἵερῶ οἵ 4. περιά- 
πτουσι ὖϑον 10, 10. περι- 
ἥπται τῇ μηρίνϑῳ λεπτὸς 
ἱστός 3, 588, Ἰ. 

τάφον περιαρμόσαι ΑΘ Ὡ1- 
περιήρτηται τὸ ξύμβολον 
τῆς εὐγενείας τῷ ὑποδη- 
ματι 2, 68, 28. 

περιβάλλειν σῆμα ϑιαρ]θοῦὶ 
142, 106. π. τινα φυγῇ 2, 
10, ̓ 26. 

περίβλεπτος ἐν τοῖς ξηλω- 
τοῖς 2, 20, τ θῖ. ΠΣ ἴῶν Κ- 
δρυται ἐν περιβλέπτῳ τοῦ 
Ιλίου 2, 151, 80. 
ἐν περιβολῇ ἑστάναι 102, 1. 
ἐν ὑστάταις καὶ πρώταις 
τύθρειβο μαῦς τ, 812, 34. 7 ὅτ8- 
θιβολή 2, 19, 82; 24. 29. 

ΙΝΌΕΧ νΕΒΒΟΒΌΜ. 

λίμνην ἀπε βάστα νέκταρος 
108, 

Ερτλςτ νος ἡρμόσϑαι 2, 34, 
27. 

περιδιεῖραι ἐς ἀγκύλην τὼ 
πόδε 2, 849, 4. 

περιῆν αὐτῷ τοὺ νήφειν 2, 
,35, 18, 
ἐς ψεῦδος περιελαύνειν, 200, 
4, ἵππον πε μμσμῃ τῷ τά- 
φῳ 3, 310, 

περιεῖλξε τῷ εἰπόγα 2, 208,1. 
περιεργάξονται τὸ παιδίον 
γξι 388, 28. 

ιἤλϑε ἐς ὀκτὼ ὁμιλητὰς 
δ ἅς 168, 22. 

περμεχὲς κῦμα 852, θ, 
περισχὼν τὸν Ἢ. ΘΙΏΡΊΘΧτιΒ 
2, 15, 38, 

περιέστηκεν ἐς ἔπαινον ὋὉ- 
μήρῳ 2, 196, 8. 
ἤρηκε τὸν ἀντίπαλον περι- 
πτὰς αὐτῷ κατὰ τῶν νώ- 
των ὥ, 808, Τ 
περιεκάθηντο τὰς ἐκκλησίας 
2. ὅ9, 1. 

περίκξινται τῷ μειρακίῳ νεα- 
νέαι 2, 888, 80. 

νεὼς περικίων ΟΣ, .18. 
περικόπτεσϑαι τῶν ὁρίων “ 
88, 18. 

κυλιέσϑων μηδαμῆ περικυ- 
βιστώντες ἥ 2, 289, 15, 

περιλαλήσαΐξ τι ἀδθδβουῖθαυθ ὅ 
2, 858, 14. 

τὸ λαμπάδιον περιλάμπει τὰ 
λοιπὰ τοῦ σώματος 2, 27, 
297: 

περιλείχειν τὸ στόμα οβοιι- 
Ἰανῦ 2.) 10} 

περίνεως 2, 158, 18. 
περινοστεῖν 60, 80; :159, ὅ. 
περινοεῖν τὴν ἀρχὴν 186, 11: 
ἐκ περιουσίας κρατεῖν 2, 
38, 26. 

περιπατεῖν ἐς ἀνϑρώπους ἂ- 
ϑύμως ἔχοντας ἦ 210, 14. 
ὉΠ, ΒΘ. ΕΣ: 

ΟἼΝῚ 



᾿ ᾿΄ -  Σ 

Ἃ περιέπιπτον τῷ ταφῳ 2, 206, 

᾿ 

Ὕ 
ἌΝ ΔΝ Ὑ᾿ 

ὦ νὴ. αὐ! δ ὁ 

ἰϑν ΤΗΝ 
ἜΤΗ 

24. 
περιεπτισμένος τὸ εἶδος 2, 

01:.:16: 
Ἔρως περιπολῶν τὰς Κρ. πό- 

λεῖς 2, 320, 32. 
περιεπτύξατο τὰ λείψανα 3, 
879, 28. 
χαλεπὸς ἦν περιδραμόντι 2, 
121, 80. 

περιεσκληκότα στέρνα 2, 280, 
17: 

περισπᾶν ἀνάϑημα 3, 2860, 10. 
τὰ ἀγάλματα περιτέτριπται 
2, 826, 18. 

περιττοὶ τὰ ϑεῖα 161,1, πε- 
ριττὸς τὴν γαστέρα ὁ, ὅ, 29. 

περιφοιτᾶν τὰ ἄστη 2, 8, 32. 
περιφρονεῖν τὰ ἐν τῇ ξένῃ 
52, 26. 
πάντων περιωπὴν ἔχειν 2, 
ὅ0, 8; 602,10; 117,9; 576, 14. 

Πέρσαι μάγοι ῶ 18, 9, 
πηγαῖα ἀναδιδόμενα 110, 20, 
πηγαὶ πλούτου 2, ὅ6, 16. οἔ. 
1, 218, 24. 

ναῦται πρὸς ἱστία “πηδῶντες 
118, 6. νεότης ἐπὶ τυραννί- 
δὰ πηδῶσα, 191, 3. οἵ. 261, 
28, πηδᾶν ὑφ᾽ ἡδονῆς 8339, 
81. ἡ ἀκτὶς ἡ ἀπὸ σοῦ πη- 
δῶσα 2, 380, 4. 

κόνις πηλώδης ἐς Θ2 7 1 
πήχεσι διαμετροῦσι γλώτταν 
ΡΓΟΨΘΥ͂Ρ. 2, 88. 1. 

πιαίνειν τινὰ ἡδοναῖς 145,80. 
πιϑανὸς διαβάλλειν 226, 22. 
πιϑανῶς τῶν ἀποκρίσεων 
ἔχειν 2, ὅ, 18. 

πικρότερα τοῦ τῆς β. ἤϑους 
201, 1. 
πιμπράμενον πρύσωπον 2, 
222, 82. ἘΠ ῸῚ...81...20, 
ἐς του βασιλέως. πίνειν 69, 
21. πίνειν νίκην " Ἐ2,,290, 28, 
ὴ ἐν εὐμορφίᾳ πίστις 2, 987, 4, 
οὐ πιστὴ λέγεσϑαι διαμαὰρ- 
σέο 2. 1928,..15. 
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τὸ χρόνῳ ἀπιστηϑὲν πιστοῦν- 
ται λοιπὸν αἵ παρδάλεις 
48, ΩἿ. 

πίτταν βαλανείων ἐξαιρεῖν 
140, 25. οἴ, 2, 41, 1. 

πεπλανημένος τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς 2, 188, 21. οἵ, 8386, 32. 
πεπλανημένῃ τῇ ἐ αρύκ, βαρ. 
βαρίξειν 2, 10, 

σοφία ἐεὐο βερανῆ (ἐστὶ) καὶ 
πλασταί 2, 261, 10. 

τὸ συνάπτον τὴν πλάτην 2, 
888, 29. 

οἵ ἄνϑρωποι πλαττόμενοι ὑ ὑπὸ 
Πρ. 2, 210, 22. ὑπὲρ μεγά- 
λων σπουδάξειν ἐπλάττοντο 
211, 16. πλάττεσϑαι εὔνουν 
πρόσωπον 194, 34. πλατὺ 
«καταγελᾶν 2, 21, 2. 
ὁ πλείων τοῦ χρόνου 2 λρκελελοῳ 
πλείω ἔδεισαν αὐτόν 32, 188, 
10. 

πλεονεκτοὐσαπιμελή 3, 580,2. 
πλεονέκτημα ἀντιπάλων ἐκ- 
κροῦσαι, Φ, 2609, 8: 

γρῦπες ὑπὸ πλεονεξίας τῶν 
πτερῶν ὑπέρτεροι τῶν ἄλ- 
λων ϑηρίων 120, 17. 

πλεῖν πέλαγος 134, 4͵ 
πλὴν ἀλλὰ ἹΙππολυτόν γε 
ἐκάλει αὐτόν 201, 81. 

πλὴν. γε δή 2, 180, 26. 
οὐκ ἐς πλῆρές πω τῆς ἕαυ. 
τοῦ δόξης ἀφῖκται 2, 80, 27. 

πλήρεσιν ἱστίοις ἀφιέναι 2, 
40, 80. 
Ἴ ἐκ βιβλέων ξυλλέγονται ἐς 
τὸ πλήρωμα τῆς ἀκροάσεως 
2, 106, 8. 
ἦ πλήττειν τὸν μηρόν ἰπίον 
αἀϊοοπάππι 2, 59, 1. 

πλωτὴ Αἴγυπτος ϑ, 801, 18: 
ἰ λόγον ἔπνευσεον ἐπὶ τύραν- 
νον 172, 22. οἴ, 2, 8, 11. 
ἡ τὸ τοῦ λόγου πνεῦμα ἐλ- 
λιπέστερον Ὡ, 19, 24, 
ἀγροικότερος ἀνδρὺς πεπνυ- 
μένου 3, 41, 18. 
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πόλις πνιγηρὸν οἰκητήριον 
2, 19, 20. 

οἵ ποδεῶνες τῆς νεβρέδος 
,.342, 28. 
ὕπλισις ποδήρης 2, 2604, 24. 
ποῖ ξυνεσόμεϑα 918, 11. 
ἄλλοσέ ποί εἶσι 18, 11. ἀγ- 
νοεῖσϑαΐί ποι 2, 84, ΤΟΙΣ 
501... 19) 

ποιεῖσϑαί τι ἐπιστολήν 84, 
ὅ. π. τέχνην 380, 80. ὠδήν 
2, 182, 29. ϑεῶν οἶκον ποι- 
οὔνται τὸ ῦρος 40, 60. κα- 

πηλεῖον πεποιημένον ἐς τὸ 
γυμνάσιον 109, ὃ. τοὺς ἐχ- 
ϑὺς τοὺς ταὼς πεποίηνται 
ὁμωνύμους τοῦ ὄρνιϑος 8ῦ, 
4. Σαλαμῖνα ᾿ϑηναϊῖοι δὴ- 
μον πεποίηνται, ὩΣ 19...19. 
ϑρῆνον ποιητικὸν Ἐυνϑεῖσα 
γραφή 2, 84, 14. 

ποιητικῶς (αὐ Ἠσιποχιϑ) δια- 
νέμειν 2, δῦ, 91. 

αἶγες καὶ ποιμένες 2, 61, 29. 
ποιμαένεται χειρὶ οὐ μιᾷ 
τόδε τὸ ζῶον (πὰ π618) 112, 
20. 

πολεμιώτατα ἔχειν 9068, 1. 
αἴ ἔκ τῶν πολέμων πομπαΐ 
2, 8, 117. κεῖται πρὸς τοῖς 
ἐκ τῶν πολέμων 2, 1006, 80. 
Οἵ 128. 1 βασιλεὺς πολιᾷ 
κεκοσμημένος 56. ΘΗ: πο- 
λιώτερα, νόμιμα ἢ γιγνώ- 
σλειν αὐτά 284, 18. 
ἢ πόλις Ἐοιηδ 9, 28... Δ, 
18. 

πολίσαι χωρίον ΘΡ69.. Δ: 
Αἰϑίοπες ἐφ ἁμαξῶν πεπο- 
λιςμένοι “ 289, 52. Ἰωνία 
οἷον μουσεῖον ᾿πεπολισμένη 
2, 29, 24. 
πολιτικῶς σύγκειται ἐπιστο- 
2, ΡΠ 5: ἼΗΣ 

πολιτεύειν (βασιλεῖ 2, 22, 6. 
οἵ, 48, 1. ἡ Ναύκρατις πα- 
ρὰ τὰ ἤϑη πολιτεύοντες 2, 
104, 80. ἡ πόλις παρὰ τὰ 

ΙΝΌΕΧ ΝΕΒΒΟΒΌΜ. 

ἤϑη ἐπολιτεύετο 2, -, 97. 
ὃ ̓ Ολυμπικὸς λόγος (τῷ Γορ- 
γίᾳ) ὑπὲρ τοῦ μεγίστου ἐ- 
πολιτεύϑη 2, 12, 14. 
Ἔ πολιτικὸς λόγος 2, 102, 16. 
πολ. Φρόνος 2, 108, 11, 
ἐπίγραμμα βραχὺ καὶ πολύ 

. 15, 10. πολὺ σοφοί 2, 102, 
97. “. πολὺ τὸ ἐπίχαρι ἐς 
σοφέαν φέρειν 2... 395; 18. 
πολυανϑρωπότατα Ἑλλήνων 
᾿ϑηναῖοι πράττουσι 10:2}. 
ἡ πολυγνώμων ὃ Κρ. 2, 

105. 119: 

ἡ πολυειδῶς ἔχων τοῦ λλό- 
γου 2. ὅ, 18. 

πολυπθαγμονεῖν τὰ μεγάλα 
842, 21. 
Ἴ πολυσχήματος ὃ λόγος 2, 
72, 

οὗ δ εϊα (εἰσὶν) εὔγραμμοι 
καὶ πολυσχιδεῖς ἃ, 282, 27, 

πομπεία--- λοιδορία 5, ὙΠῸ, 10: 
πομπεύειν τὰ ἥρω 2, 152. 29. 
χεῖρες ἀρμ45: τοῦ δρόμου 3, 
841, 

πόνοις ὑπὲρ τὰ πονηϑέντα 
ἀναλίσκεσϑαι ἢ, 3216, 10. 
τὰ πεπονηκότα τῶν ἔργων 
2, δ, 9. οὐκ ἡμέλησε τοῦ 
πονεὲν Ξξξ. ᾿πουρθγαραΐαν 2, 
86, 27. 

πονήρως ἔχειν τῶν βαλα- 
νείων 2, δ1, 9. οἵ, 64, 28; 
111, 8. π. πλευσοῦνται 129, 
29. 

ὄρχοι ἀξ πο] πορεύονται 2, 
901, 

πλοῖα ὑπ θ. Ὑἶ 181, 26. 
ἐν σχετλίοις οὐ πόρρω ἐκεί- 
νῶν 291, 21. 

πότε ἀνὴρ ἢ νῦν δόξω; 2, 
121. 1 

ἡ ποτιμώτερα τῶν Πολέμω- 
νος ΡῈ 119, 29. 

ποῦ σοφόν: 210, ὃ. 
πρᾳύτερα τῶν ἀληϑῶν ἀκού- 
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ΨΡΊΎΣΟΝΙ Ὑ ΡΥ ἜΡΜΟ, 

μι ρος ΕΥ̓ τ: προ" πὸ 

εἰν 3, 334, 1ῦ. Πρίαμον 
πρᾳότατα εἶδεν Ὁ 1}.28. 

᾿ϑαλάττιον πράττειν 91, 4͵ 
φωνὴ ξυμμέτρως πράττουσα 

4 

πρεσβεύειν παρὰ τὸν Φ. 2, 
32, 10. πρεσβεῦσαι ταλρτΐ 
ἔρθονθ 2, 4, 20. 

οὐ πρεσβευτικὴ πομπεία 2, 
116, 

αἵ τῶν πρεσβυτέρων καιρῶν 
ἐπιδημίαι 2, 240, 22. 

πρὶν ἐ τὴν Κῶ πλεύσῃς 2, 
140, ὅ. οἴ. τ6, 6. πρὶν οἴνου 
γρέδεεαι (γεύσηται 2)». 
116, 
ΡΣ κέι αταὰ 2, 809, 10. 
πρὸ χειρῶν ἔχειν βιβλίον 2, 
114, 24, (πρόχειρον ἘιΒ. 5, 
195;...7.} πρὸ ᾿Ιφέτου νέος 
2, 879, 2ὅ. ἐμβεβλήσεται κα- 
τωτέρω πρὸ τῶν βοῶν Ὥ, 
881, 26. ἀνὴρ οἷος ἐν τοῖς 
πρὸ αὐτοῦ γεγράφϑαι 2, 
119, 20. 

προαγὼν τῆς ἀπολογίας 3289, 
ΡΞ ὸ ἜΣ πάλης 3, 2606, ἥ 

προαγωνίξεσϑαι τῶν ἠθῶν ῷ, 
48, ὅ. οἵ. 238, 81. 
ἀνόητα προανεφώνησε 109: 7. 
προαπαντῶν πολεμίῳ 2, ὅ, 
15. ὈΡγ8.. Π. 

οἵ προαποκτιννύντες αὑτοὺς 
280, 

προαπόλλυσϑαι τῆς ὥρας 2, 
12. 8. οὐ 185, 2. 

ἄντ. ̓ προασπίξων τοῦ πατρός 
2, 108, 10. 
πέμπτον ἔτος ἤδη προβεβή- 
Ἀεὶ τῷ πολέμῳ 32, 106, 8, 
πρόβαίνειν ἐς ὄνομα 2, 88, 32. 
διελέγετο, ἃ μὴ, ἐκείνῳ ὧν. 
ΘΟΡμδπΐα6) προὔβαινε 282, 
10. 

κύων “προβατευτικός 258, 10. 
προβάλλειν μειλίγματα κυσίέ 
248, 20. ὁ προβάλλειν ὑπό- 
θέσιν ἈΚ ΘΝ. ἃ 6, 41.324, 

ἼἽΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΌΜ. 
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ὁ παῖς προβεβλήσϑω 2, 396, 
2. στάσεις προβάλλεσθαι 
ῬΥϑθίθχου 301, 12. προβαλ- 
λονται νύκτα αὑτῶν γόητες 
δῦ, 8. 

προβαρύνειν γαστέρα 
2871, 

προβολὴ τοῦ ἀκρωτηρίου 3, 
158, 11. 

τὰ σμικρὰ τῶν ξητουμένων 
προβιβάζειν 2, 3, 4. 

προγιγνώσκειν τῶν ϑεῶν 
ΡΙᾺ5 βάρθύθ ααδιὰ ἄθοβ 808, 
234. 

τὸ πρόγονον σῶμα 98, 10. 
προδιαβαΐίνειν 88, 51, 
προδιδόναι τὰ ἱερά 2, 18, 1. 
πρόδικος τῆς παποίϑος: 2, 
124, 1. 

προεγρηγορέναι ἢ ΟΣ ΒΒΒῚΡ 
προιέναι προάστεια 250, 18. 
προιόντες μεϑῆκαν τὸ πυλ- 
τεύειν 3, 96, 10. 

προειπεῖν ΡΟΥΘ 
291, 8. 

προεμβαίνειν͵ ὅ8, 81. 
ἱμὰς προεμβάλλων 2, 2θῦ, 20. 
προεντεταμένη νευρά ἢ 5158, 0. 
ἐς πολὺ τοῦ ϑείου προήκειν 
100, 18. 

τὸ προοίμιον εὐγένειαν προη- 
χεῖ͵ τῶν λόγων 2, 2, 10. 

προήκων ΞΞ ΒΘῃΪοΥ 2, 216, 4. 
προυστήσατο ἄνθει Ἡλ. τῆς 
μεγίστης τῶν κατὰ τὴν Ῥώ- 
μην συνηγοριῶν 2, 120, 8. 
προστῆναι τῆς 4. νεότητος 
2, 18, 38, 

προίσχεσϑαι φόβον 2,90. 21. 
οἵ προεγρηγορότες σου καὶ 
προκαϑεύδοντες Ξ 803, 11. 

βοὶ Ζεὺς ὑπῆλϑε καὶ χρυσῷ 
καὶ ἄλλοις προκαλύμμασι 2, 
241, 22. 

δίκαιον τὸ μὴν ΣΟΡΆΚΈΟΙΝΙ 
γνώσπειν 802, 

πρόκειται τοῦ ευϑι νῆσος 
128, 18. 

ἘΠ. 

ἄϊοοῦθ 2, 
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προκηρύττειν πόλεμον 198, ὅ. 
προὔλαβε τὴν κατηγορίαν ὃ 
φϑόνος 810,.5: 
ἐμοῦ καλοκαγαϑία προυξέ- 
νῆσε 11, 10, Α 
πρόξενος τοῖς ἄλλοις ἥκει 
τοῦ ἑρμαίου 120, 19. 

ε ἀκροατῶν εὔνοια προοι- 
μιον τ. ἐπιδείξεων 2, 84, 22, 

προπαλεῖς, ὀφϑαλμοί “ 9. 214, 
θ. πρ. φάρυγξ 2, 210, 80. 

προπεμπτήριοι ὕμνοι ΟἹΟΥῚ5 
1921. 2. 

προπίνω σοι ἄνδρα Ἕλληνα 
108, 82. ἐμοὶ μόνοις πρό- 
«πῖνε τοῖς ὄμμασι. 2, 242, 20. 
ὁ ᾿Ελλανοδίκης οὐ τῇ προρ- 
Τα γυμνάζει, 2, 291, 11. 
ἡ δίκη πρὸς αὐτοῦ ἔσται 2, 
189, ὃ. τὸ κατακόπτειν πρὸς 
τρόπου τῇ τοιαύτῃ μάχ 2, 
964, 2 οὐ ρϑββίῃι. πρὸς ἐπι- 
ἘΞ ΤΣ εἶναι 189, δ. δειδῦι 
10: 848, 11, πρὸς πυρρίχαις 
εἶναι 155, 28. πρὸς βραχὺ 
(φ8616) ἀπέϑανε » 162, 6, 
Ἴ ἤχῳ προσάγειν μᾶλλον ἢ 
Ἀρότῳ 2, 94, 20. 

τῷ προσαγωνίσασϑαι Ἡὔ Ὁ 
169, 14. 

Ἰνδοὶ προσάδουσι τῷ λόγῳ 
21. τ: 

προσαϑύρων ξέφυρος 23, 842,7. 
τ τὴν ἠχὼ τῆς διαλέξεως 
προσῆρεν 2, 80, ὅ. 

τιμὰς προσαιτεῖν 2, 12, 80. 
προσανϑεὶῖ ὃ πῆχυς 2, 846, 29. 
προσαπολεῖς κἀκείνους 364, 
προσαράττουσι τὰς ναῦς 
161 τὸς 
χρῶμα προσαστράπτει τῷ 
χρυσῶ 2, 884, 17. 
προσαφαιρεῖσθαι ῳ» 10, 31. 
προσβάλλει σε κρόταλα 2, 
298, .ὅ.; οἵ, 68,.. 1: προσέβα- 
λεν, γέλωτα αὐτοῖς 2, ὅ, 28, 
ΤΕ ἀφέλεια προσβάλλουσά τι 
ὥρας 2, 1923, 18. Τ προσ- 

ΙΝΘΕΧ ΕΒΒΟΕΟΜ. 

βάλλειν χωρίῳ ἀσυνδέτως 
2, 19, 92, 

προσβέβληται κατὰ τοῦ λαι- 
μοῦ 2, 871, 18. 

3: προσβολαὶ καὶ ἀποστάσεις 
2, 11, 80: 19, 22; 257, 19, 

2]. οἶστρον προσβαιχεύει γυ- 
ναιξί 3, 580, 80. 

τοὺς εὐνούχους ἐς τὰ τῶν 
σωφρονούντων ἤϑη προσ- 
γράψαι 86, 28, Ἀροκποδείλους 
προσγράφουσι τῷ Ν. ὅ 3, 
801,9. ΕΣ 8. 

προσδέχεσθαι λόγον ογθάθγο 
9899. 580. 
προσδιαβάλλω 2, 56). 3. 
προσδιαλέγεσϑαι γυναικί 89, 
8. Ὅς ΠΕ ΘῸΣ 4: 861, 17. 

προσδοῦναι τῆς κοινωνίας 
τοῦ πλοῦ 182, 82. οἵ, 206, 12. 

τῷ αὐλῷ προσεγείρουσι͵ ἢ τὸν 
πη ὥντα καὶ τῷ ἁλτῆρι 
προσελαφρύνουσι 2, 291,24. 
προύξ βΈ ον τοῖς δεξιοῖς 

) 928, 
ΤΣ ἀπορὰς ἔτοι τῇ γῇ 2, 
200, 4, 

προσεξεύγμεϑα τῷ ᾿Ισϑμῷ 2, 
221, 24, 

τέμενος προσηχοῦν ϑαλάττῃ 
2, 8692, 

τῇ χειρὶ προσημαΐένειν 106,2 
([ο: προσσημαίνει"). 

προσϑήκην τῶν ἀνδρῶν με 
ποιεῖται 2. 266, 18. 

οὐκ ἂν προσήκαντο τὸν Ὀδ. 
2, 184, 12. 

4. οὐκ ἀληϑεῖς δόξας ὑπὲρ 
ψυχῆς προσέμενοι 3218, 28. 
φησὶ πλείω ἀναϑήσειν, εἶ 
πρόσοιτο͵ αὐτὸν ὁ ΕΣ ΔΉΜΕΕ 
τ ρ ΣΕ Σ ἀλλήλοις 2, 
812, 21. 

προσκεῖσθαι γεωργίᾳ 2, 194, 
19, ἃ σοφίᾳ ἵππικῇ πρόσ- 
κειται ὅ2, 6. 

ο- ὌΙ τ Ὁ 
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προσεχανυξᾶτο τοῖς γόνασιν 
αὐτοῦ 2302, 12. προσκνυξό- 
μενος τοῖς ποσί 2, 129, 80. 

προσκρούειν τυράννῳ Ὦ, ΒΕ, 
4, οἵ. 122, 8. 

προσεκύμαινε τῷ στρ. 2, 206, 
80. 

κακὸν προσκωμάξον τῇ γῇ 
127, 28 

κηλὶς προσμέμακπται τῇ ψυχῇ 
ΞΙ}. Ὁ }Ὲ 
προσμάχεσϑαι 2, 816, 160. 
προσμειδιᾷ τῷ παιδί, 846,16. 
προσμέμικται ᾿Δγαυῆ τὸ τοῦ 
παιδὸς αἷμα 2, 321, 20. 

προσνεύειν 2, 801, 18, 
“αοδίκεια “ύκῳ (Βαπηῖη1) 
πρόσοικος δ 495. 4π.. Ὁ. 
πρόσοικος τῆς ᾿αέσε 2, 
101, 21. 

προσορμίξεσϑαι τοῖς μύϑοις 
2, 188, 19. 

προσπαλαΐειν τῇ πτέρνῃ 3, 
1460, 21. οὗ, 848, 20. 

ποιηταὶ προσπαροινοῦσι 2, 
818, 6. 

προσπλεῖν Κυδωνίᾳ 162, 28. 
προσπνέων τῆς ἕαυτοῦ αὖ- 
ρας 2, 808, 26. ῥανίδας 
προσέπνευσε τὸ ϑηρίον 2, 
8551, 11. 
ἡ 4. προσεποίησεν ἑαυτῷ τὸ 
σχεδιάξειν 2, 120, 14 προσ- 
ἐποίησα ἐμαυτὸν τούτοις 
228, 11. οὗ 3259, 1. 

τοῦτο (5. βασιλεὺς) λοιπὸν 
προσειρήσει 198, 9. 

προσρηϑεὶς σοφιστής 3 ,0128,7. 
προσρυεὶς φιλοσόφοις Ὁ, 191, 
25. 
ἢ παροιμία ταπεινῶς προσερ- 
ριμμένη 2, 89, ὅ. 
᾿ρύδας προσσπουδάζξειν μ 
206, 

τριλαια ἐφθε Κριτίᾳ ᾿ἰπίοη- 
ἔπτη 6586 3, 12, 8. οὗ 897,2. 

τοῦτο μὴ μαντικῇ προστίϑει 
108, 12. 

ῬΗΙΠοβέσαΐαβ θᾶ, Κϑυβοσ. 1. 

ΙΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΌΜ. 4ἀθῖ 

οἰκίας προσυφαίνουσι ταῖς 
γωνίαις 2, 382, 21. 
Μουσωνίῳ προσεφιλοσόφησε 
2, θ4, 9ὅ. 

πρόσφατοι οἵ περὶ Ὕλλα ϑρῆ- 
γοιὶ 2, 197, 28. 

τὰ πρόσφορα ταῖς νόσοις φάρ- 
μακαὰ 118, 11. 
προσφϑέγξασϑαι τὸν ἐν αἵ- 
“ματι 310, 8. 

προσφοιτᾶν τῷ ᾽4π. 126, 10. 
τρόπος προσφυὴς τῇ σοφία 
222, 14, 

οἵ παγκρατιάξοντες προσ- 
χρῶνται πάλῃ κεκινδυνευ- 
μένῃ 2, 848, 22, 

σοφίας πρόσω 5, τΥθῦ δ. 
ὑπήνης πρόσω ἡβάσκει 2, 
860, 80. 

τὴν αὑτοῦ ψυχὴν προτείνειν 
Ὡ λν),. ἃς 
ἀνδρείας μελέτας προϑεῖναι 
160, 13. λόγον περὶ κοινω- 
νίας προὔϑετο 126, 28. 

προυπάρχουσα νέχη , 147, 20. 
2. πρό ασιν ἀπωλείας ἄν- 
ΡΆ ὑπάτων ποιεῖται τὸν 

218, 14, 
Πρρκὶ τ τὶ τινὶ μανίαν 112, 
25. δικογραφίαν 2, 15, 18. 
οἵ, 12, 28. 

πρόχειρον ἔχειν βιβλίον 2, 
ἄθ8, Ἅ7. 
ὅσος προεχύϑη ὁ Νεῖλος 800, 
29, οἱ προχέοντες τὸ τῶν 
ταύρων αἶμα τοῖς ϑεοῖς 
218, 11. 
λιμένων προχώσεις 2, 108, 8. 
τὰ ἐκ πρῴρας καὶ τὰ ἐκ πρύ- 
μνης ἀπολεῖται ῬΙΟνΕΙΡ. 2, 
140, 2. 
ἡ πρώτη τοῦ λόγου 23, 196,21. 
ἀπῆλϑεν ἡ Σμύρνα τὰ πρω- 
τεῖα νικῶσα 2, 580, 38. 

πτερορρυεῖν τὸν πλοῦτον 248, 
25. 
ἐπτερώϑη Ὡ, 84, 11. 
πτέρυγες ὥμων 3, 210, 80. 

832 
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πτῆξαΐ τι ὧν οἵ πολλοί 268, 
28. ἐπτηχότες ἐν ἁμάξαις 
281, ΗΝ 

πεπύκτευται αὐτὸν " 2, 512, 
11. 

νόμους πυκλχτιχοὺς ἔγραψεν 
2, 267, 28. 

πύξ εἶσιν οἵ δάκτυλοι 2, 
20, 20. 

πυρὸς ποταμοί 2, 808, 8, 
χλαμὺς πυραυγής 2, 542, 14, 
ἐρολίος ἀγροικίᾳ πεπυρ- 
γωμένη 2 2, ΦΩ͂ 28, 

πυριᾶσϑαι 2 2, 2398, 4. 
ὴ πυρσαίνουσα μίλτος τὰ 
χείλη 2, 241, 

πυρσεύειν τὸ κάλλος 2, 231, 
10. 

πυρώδεις λίϑοι 2, 384, 18. 

τ 

δαγδαῖα καὶ ἔνηχα ὕδατα 
240, 19. 

οὐ δαδιουργεῖ τὴν ἀλήϑειαν 
ή γραφή, ἀλλ᾽ ἐπιτελεῖ τὸ 
ἑκάστου οἰκεῖον ἢ τῶ ΘΙ ΟΣ 
ὄρχησις τὸ δαϑυμότερον τῶν 
ἐν εἰρήνῃ 2, 271, 36; 
ῥαϑύμως ἀκούειν 2, 204, 14. 
ῥαϑύμως ἀπέϑανεν ὑπὸ τῶν 
ψυναίων Κλ. 18ὅ, 29. 
ἡ «στολὴ τ τῆς σίδης ἄνϑει 
ῥαένεται 3 994, 28. 

τὸ δαμφῶδες τῆς δινός 2, 
82,22 

τὰ βαστώνην ἔχοντα τοῦ πο- 
λέμου 23, 178, 24. τινὲς οὐδὲ 
ἐπιτήδειοι, ἐς ῥᾳστώνην Ὁ 
210, 14. ῥᾳστώνην ἐχμελε: 
τῶν 2, 298]. ὃ 

ἐρρεῖτο ὕδατι πολλῷ 845, 14. 
«ἐρουηκὼς ὀφϑαλμώ, 11, ΤῊΣ 
ῥῆγμα τῆς Λέσβου ᾧκησε 2, 
112, 19: 
ἐρρήγνυτο πρὸς τὴν τῶν πολ- 
λῶν ἄνοιαν 162, 10. οἴ, 380, 
ὅ. οἰμωγὴν ῥῆξαι 184. 1. 

ΙΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΕΌΜ. 

ὅτε μάλιστα ᾿Αϑηναῖοι δητο- 
ρυπῇ ἔρρωντο 291, 27’ 
ὑ ῥητορικωτέρα ἐδέα τοῦ λό- 
γου 186, 38. οἵ, 200, 80. ῥη- 
τορικώτερον ἴσως ΠΆΕΙ 
γημαι τοὐμοῦ τρόπου 838, 
,.13. 

ῥητορικοῖς πρὸς τρόπου ταῦ- 
νὰ Θ0Ὶ᾽ ἸΝ: 

διξοτομοῦσα σοφία 280. 1. 
ῥοδοπήχεις παρϑένοι, Θ1410:- 
Γ δοῖξος Πολέμωνος ῶ. 98, ὅ0. 
ἐρρυϑμισμένοι τὴν γλῶτταν 
εὄρνιϑες. ἤ εϑὲ 
ὁ περὶ τὴν γαστέρα δυϑμὸός 
2, 248, 260. ἡ ῥυϑμῶν αἴνον- 
58 ϑθπονα 3, 80, 7. Ὁ οἵ πε- 
ζῇ τε καὶ σὺν ὠδῇ ῥυϑμοί 
ὥ, 93, 21, 
ἡ περὶ ρίας ὥρα 841, 32. 
οἵ. 2, 840, 
Πα  νν. δεὲ ὁμογλώτ- 
τῶν ἄρχειν 107, 26. 
ἐρρώννυε τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ 
πάντας 192, 28. τὸ σῶμα 
ἔρρωτο 69, ἴδ. λῃστρικῶς 
περὶ Μέμφιν 209, 81, ἔ. 
ϑρασέως 208, 7. τὸ ὑπὸ 
ἐνίων λεγόμενον σφόδρα μοι 
δοκεῖ ἐρρῶσϑαι -Ξ γϑυτπὶ 
ο886 ΡΘΕ Β ΕΣ 
3592..: ἐΐ 882, 1. αἵ σκιαὶ 
τοῦ Ἡρακλέους ἔρρων ται 2, 
8578, 8. ἐρρώσϑων Πελοπί: 
δαι παρὰ τὸν τοῦ Περσέως 
ὦμον ὦ, 881, 12. ᾽4π. ἐρρῶ- 
σϑαι τῷ τε μι σαν: δέει 
ἔφραξε 380, 

Σ᾿ 

σαγηνευϑῆναι 26, 16. 
κύνες σεσήρασι κατὰ τοῦ 
ἴχνους 2, 885, 9. ΤΠ. σεση- 
ρὼς ἐς τὸν Ἄχ. 2, 880, 29. 

τροφαλὶς σαλεύουσα Ὡ, 599, 
20. 
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σανδαρακίνη, γῆ 92, 260. 
τὰ ἀπὸ Ἰνδῶν καὶ Σαρδώων 
10, 20. 

σατραπεύεται εὐήϑη “ 9, 38, 
οἵ, 88, 21. 

σατράπης ἀϊοϊζα, ρτγαθἔθοϊτβ 
Βοιηϑηδ6 Ῥγουιηοῖδα 2, 57, 1. 
Σάτυρος δαίμων 342, ὯΙ. 
πῦρ πρεῖσσον σβεστηρίων 8ῦ, 
14. ρ ἔθ, 280, 29. 
Πᾶνες πρὸς τὸν 
ἱκανοί 92, ὅ. 

ἡ ἐσείετο ἐν ὑποϑέσεσι η- 
δικαῖς 2, 88, 10. οἵ. 2...389, 

ΖΦ σεμνολογῆσαι τὴν διϑυ- 
ραμβώδη σεμνολογίαν 2, 19, 
14, δ(. 52, 26: 80, 28, 

ἱ τὸ σημαῖνον τοῦ βλέμμα- 
ἷφοῦ, 2,..11. 11. ΘΕ. κ...15.. 27. 
σηραγγώδη ὀστῶ ὅδ, 14. 
σίδης ἄνθος 32, 884, 238. οἔ, 
9871, 20, 

σιτευτὸς ῥήτωρ 3, Ἴ2, 11. οἵ 
σιτευόμενοι τῶν ὀρνίϑων 
126, 81. 

σίτησις Αἰγυπτία ἴῃ Μαβθο 
«ΑἸοχδπάσμο 2, 44, 
ἀπὸ ζώων σιτεῖσϑαι 93, Π. 
σκαρδαμύξαι ἡσυχὴ 32, 862, 
24, 

σεισμὸν 

λαγωὸς κάϑηται ἐπὶ τῶν 
σκελῶν 2, 880, 9. 

οἱ ψυχὴν ἄριστα ἐσκεμμένοι 
δ 

ὑ ἡ σκηνὴ τοῦ Πολέμωνος 
2, 48, 9; 98, 81. τὸ ὑπὸ 
σκηνῆς. ἀποϑνήσκειν 219, 
29, ἀπὸ τῆς Αἰσώπου σκη- 
νῆς συμπλάττειν χορόν 2, 
299,.12, 
Φλεγύαι ἐπὶ Κ. ποταμῷ σκη- 
νοῦσι 2, 8711, 11. 

τὴν ἐπιστολὴν 
,841, 
ἀπὸ 

18, 
σαιαγραφῆσαί 

᾽ 

ἐσκήψατο 

τον δρυῶν ϑεμιστεύειν 

, 

τινὰ μέλεσι 
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ἡ ἐσκιαγραφημένη μέμησις 
2, 96, 52. φλὸξ σκιαγραφεῖ 
ἄντρον 2, 815, 80. 

σκιὰν ἕλκειν 2, 297, 20. σκιᾶς 
(τοῦ παγκρατίου) γυμνά- 
ξεσθαι 3, 144, 52. οἴ. 266,29. 

σπιοειδὴ ἐλέγχειν φάσματα 
218, 18. 

σκίρτημα νεοτήσιον 2, 381, 
5: Ὅν 61.1.29. 

σκιρτῶν Σάτυρος 241, 
νεότης ἐνοκοξος τ 459, 58. 

σκοπός οι 585. 16. 
τὸ σκόροδον τὸ θαλάττιον 2, 
280, 82. 

χρῶμα δοκοῦν σκυϑρωπαζξειν 
͵Ὡ, 884, 31 
ὥσπερ σκυλεύσαντες αὐτὸ (τὸ 
φιλοσοφεῖν) ἑτέρων περι- 
“βέβληνται ἀναρμόστως ΤΊ, 8. 
ἀπὸ σκυτάλης αἵ ᾽4π. ἐπι- 
στολαί 189, 10. 
ἡ τραγῳδία εὐφραίνει ἐν 
σμικρῷ τῆς ἡμέρας 20, 12, 

λόγος σοβαρώτερος ἑἕξαυτοῦ 
γίγνεται 2, 11, 10. σοβαρῶς 
καὶ σὺν φρονήματι ὀρϑῶ 
“φράξειν 222, 0. 
ὑπέρφρων καὶ σεσοβημένος 
2, 82, 24. 

σοϊοικισμοὶ καὶ βαρβαρισμοΐί 
8, 51, 39. 

σοφίας οἶκος 177, 4. 
σοφέξεσϑαι ϑάλαμον 2, 8352, 
2. σοφ. οἶνον 41, 19. οἵ. 2, 
898, 1ὅ σοφ. πειϑώ 2, 811, 
34. σοφ. τὸ ἀπαραίτητον 
τῆς θυσίας 3288, 10. 

τῆς λύρας τὸ σόφισμαϑ, 909,1. 
σ. λαλοῦν Μοημο 2, 808, 51. 
σ. πηγῆς 2, 827, 4. τεχνῶν 
καὶ σοφισμάτων ξύγκειται 
πανήγυρις Ξ ΦΉΣ Ὁ σοφισ- 
μάτων δεὲὶ πρὸς τὴν βλά- 
βην 2, 344, 18. 

σοφισταὶ μύϑων 2, 828, 16. 
ἡ οἵ σοφιστικοὶ τῶν λόγων 
ῷ, 108, 10. σοφιστικώτατοι 
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εἰκόνες 3 8. ΟΣ σοφιτικαὶ 
ὑποϑέσεις 2, 98, 8. ἐσχὺς σο- 
φιστικωτάτη φύσεως. 90. 8. 
ὁ Σοφόκλειος ἵ ἵππος 3,108, 80. 
σοφοὶ ὄρνιϑες 2, 926, 24. σο- 
φὸν ἄδυτον Αταρ ΐαταὶ .3» 
148, 839. ᾧ σοφὰ σαφῶς ἕρ- 
μηνεύειν 8, 80. ταυτὶ ἐκεῖνος 
σοφώτερον ἔγραψεν 98, 238. 
σπανιστὸν 3, 106 135: 111.20. 
σπάσαι ἀκράτου 92, 18, τῶν 
λογίων 19, 28. σπ. ὕπνου 
28, 1. σπ. ὀφϑαλμίας 5, 101, 
22. τὸ μεγαλόγνωμον ἐκ Τ. 
ἔσπασε 2, 40, 20. ὀφϑαλμοὶ 
τῶν τῆς , Ῥυχῆς ἀγαϑῶν 
ἔσπασαν 2, 85, 9. σπ. φι- 
λημα 3, 324, 8..ἕ σπ. ἀ- 
κοήν 2, 247, 14. Τ διάλεξις 
ἐσπασμένη, τὰς ἐννοίας 2, 
84, 28. οὗς ὀφϑαλμοὶ τῶν 
βασιλέ ἕων ἐσπάσαντο 39. 8. 

ἐ ἐσπερματολογημέναι μελέ- 
τῶϊ 2, 80, 
σπερμολογοῦσιν ἐξαψάμενοι 
τι “]ήμητρος ἄγαλμα 180, 8. 

σπεύδειν ἐς τὰ Ἑλλήνων 
ἘΠ 09: 

σπληνοῦται τὸ ἧπαρ 328, 21. 
λίϑους σποράδας καταπον- 
τῶσαι 119, 82, 
Ἧ Ἰωνικὴ ἐδέα σπουδαζομένη 
τῃ͵ Ἐφέσω 3 » 101, 21. σπου- 
δαάξειν περὶ τὰ κάλλιστα "Σ 
δ τ ἢ ἢ σπουδασϑεῖσα,. 
κα ΞΘ 2, 80, 9. σπ. ἐκ 
βιβλέων 137, 26. ἀπὸ ΄ἄρχι- 
λόχου 2, 110, 28. 
ΤΡ ἐν τοῖς φανεροῖς 
2, θ4, 24. σπουδαία ὕλη 2, 
69, 91. 

αἴ ἐν Ῥ. σπουδαί 158. 28. 
παιδιὰ ἔσω σπουδῆς (ρ685- 
ΒΟΥΌΤΗ 1ππ|5) 9. ΠΣ {. 

στάλαγμα ᾿ἐκάχλαξεν ἀκηρά- 
του πώματος 108, 27. 
ἐστασίαξε, τὴν "ἄντ. ὁ τῆς 
Συρίας ἄρχων 3249, 28. 

ΙΝΌΕΧΣ ΝΕΕΒΟΝΌΜ. 

στάσις προσώπου 2, 886, 20. 
οἵ, 102, 1. 

τῶν τοῦ 1΄. στασιωτῶν ἐγέ- 
ψετὸ 2, 41,9. 

σταυροὶ λιμένων 2, 180, 88. 
ἀποδημίαν ἔστειλε 9. 50, Π 
ἐστάλη ἐς τὴν Ῥώμην 2, 
121, 24, 

στενολεσχῶ 18; 11: 
ταῖς εὐνοίαις στενσχωρεῖσϑαι 
9, 840, 39. 

στέφανος 5ϑοοργάοίιπι 3, 28, 
18.. οἴ. 49; 20: 

στεφανοῦσθαι τὴν ἐπὶ τῶν 
ὅπλων 3, 100, 8. μδρι στε- 
φανοῦται γῆ 2, 810, 
Σαπφὼ στεφανοῖ τὸ “όδον 
ἐγκωμίοις 3, 249, 19. 
ἵπποι στικτοὶ τὰ ΚΥΡΉΝΗΝ 2, 
ὦ, 884. ὃ: ΟἿ 9855: . 
ἔστιλβε τοὺς ὄνυχας 2, 
192, 12. 

ΠΣ ἐν στιγμῇ τοῦ χρόνου συνο- 
ρᾶν τὰς ὑποϑέσεις 2, 112, 
14. 

στῖφος διώκειν 2, 180, 15. 
στόμα ἀφελεῖν τοῦ σώματος 
2, 41, 29. 

στρατιώτης βίος 199, 81. 
διδόναι τὰ τῶν ἐστρατευμέ- 
νῶν 200, 9. 

δέει τοῦ στρεβλώσεσϑαι μκατ- 
ἔψευσται ἑαυτοῦ 188; 22. 

στρέφει σε ὃ νεανίας 5, 38; 1, 
ἄγει στροβῶν 2, 331, 14. 
ἐν ,»στρυφνῷ μρρά ον, νᾶμα 
πότιμον συγπκίρναται 2, 100, 
19. 

μεταβαλὸν λῃδίων καὶ τῆς 
ἄλλης συβάριδος ἐς ἔρωτα 
ἦλϑεν αὐχμοῦ 140, 16. οἵ, 
914, 12. 

τὸ πλῆϑος τῶν συνεγνωκό- 
τῶν 2, 227, 20. 
ὃ μὴ ξυγγνώμων τοῖς ἁμαρ- 
τάνουσι 129, 11. 
ἡ συγγεγραμμένοι λόγοι 2, 
9; 18: ᾽ 



» ᾿ν 3 
δδω. 

Ὑ 

ΓΠΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΕΟΜ. 

βιβλίον ξυγγεγραμμένον τὰς 
αἰτίας “ 299, 6. 

οἵ βόστρυχοι ταῖς παρειαΐῖς 
συγκαταβαίνουσι 3, 352, 10. 
εὐνοῦχος ξυγκατακείμενος 
παλλακῇ 88, 80. 

ξυγκατατίϑεσϑαι 829, 4. 
οἵ μὴ ξυγκείμενοι τὰς γνώμας 
128, 24. Ὁ ξυγκείμενος τοῦ 
ἀρίστου τῶν ἄριστα εἰρημέ- 
νῶν 2, θ, 32. οἵ. 2, 217,1. 
ἡ ῥητορικὴ κατὰ τοῦ δικαί: 
ου ξύγκειται 2, 16, 18. οὐκ 
ἦσϑα συγκείμενος, ἐκ ΕΕ 
κπὸς καὶ αἵἴωατος 2, 232, 
τὴν γλῶτταν δε τεύμενος 
184, 6. 

Ὀλ. συγκεραννὺς τὸν ἴδρῶτα 
τῇ τοῦ λειμῶνος δρόσῳ 2, 
829, 82, λυϑέντες καὶ πρὸς 
αὐτὰς συγκραϑέντες 2, 217, 
21. 

συγπινδυνεῦσαι ἀπιούσῃ σε- 
λήνῃ 2, 251, 12. 

τὸ ξυγκλεῖσαι. τὸ ἐπὶ 
νόημα 2, 258, 21. 

οἵ [Ἕλληνες ὑβρισταὶ καὶ ξυγ- 
πλύδες 110, 7. νεότης ξυγ- 
κλὺς καὶ ἀκόλαστος, 49,31. 
ξυγκεκλυσμένα πράγματα 3, 
29, 9. 
ξυγχροτηϑέντες ὑπὸ τῶν τ. 
'4π. λόγων ἔρρωντο 1561, 22. 
σμικρὰ προσεῖχον τοῖς τὴν 
(ῥητορικὴν) τέχνην ξυγποο- 
τοῦσι 8380, 29. 
ξυγκρούειν τὰ σύμφωνα τῶν 
«στοιχείων 2, 97, 80. 
ὁ αὐλὸς συγχεῖ τὸ πρόσωπον 
τῆς 49. 2, 238, 12. 

συγχορεύοντες ὀφϑαλμοί 2; 
π᾿: 19. συγχορεύουσι ϑεαῖ 

, 862, 16. 
σῦκα ἠρινά 3, 349, 9. 
ταῦτα συκοφαντεῖται ὃ Ἕκτωρ 
ὑπὸ τοῦ Ὁμήρου 2, 190, 8. 

τῶν ̓ συποφαντικῶν οἵ συνει- 

πᾶσι 
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λοχότες δπτὼ ῥήματα ἢ δέκα 
282, 8. 

πὰ ἀπήγγελλον ἑτέροις μελέτῃ 
μᾶλλον ἢ μνήμῃ ξυνειλη- 
φότες 2, 86, 36. 
ξυλλέγεσθαι ἐπιστήμην τοῦ 
πλεῖν ἢ, 211, 82. 
διαπέμπει τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἐς τὴν τοῦ ἀριϑυοῦ συλ- 
ληψιν 2, 314, 80. 
συμβεβηκώς Μ. τὼ πόδε 147, 
9. οἵ. 308,17. συμβ. Νέστωρ 
δημαγωγίᾳ 2, 108, 18. τὸ 
συμβεβηκὸς μέσον φύσεως 
καὶ νόμου 2, 200, 38. οὗ τὰ 
συμβαίνοντα μὴ γράφοντες 
οὐκ ἀληϑεύουσιν 2, 840, 36, 
ξυμβαίνειν τοῖς νόμοις Ὡς 
110, 30. ξυνέβησαν ἐπὶ Νέ: 
νρωνὰ 112, 14. 
ἡ ἠχὼ συμβακχεύει τῇ ϑήρᾳ 
2. 8561::90. τοῦ 916, 13. 
16: πειϑὼ συνεβάλετο ῥδη- 
τορικοῖς νόμοις ᾿, ἜΘ. ΗΝ. 

Αἰσχ. τῇ τραγωδίᾳ “πολλὰ 
συνεβάλετο 2. 11, 28. ξυμ- 
βαλεῖν τὸ εἰρημένον τῖ6]- 
Ἰορθιθ 101, 21. οἵ. 44, 18 οὗ 
᾿ἄραβιοι ξυμβάλλονται τῶν 
ἀλόγων Ὁ. 99. ξυμβαλέσϑαι 
τι τῇ (τοῦ ξητουμένου) ϑή- 
ρᾳ 212, 17. οἵ. 187, 11. 

ξυμβιώσει αὐτοῖς 2, 513, 34. 
συμβολαὶ τοῦ μισϑοῦ 2,95,3. 
ἔδος ξυμβολικῶς ἱδρυμένον 
124, 20. 

συμβόλου καὶ φήμης δεῖσθαι 
ὌΠ ΒΘ... ΜῈ. ἝΩΣ ξύμβολος 
τοῦ πολέμου 3 » 186, 4. ξυυ- 
βόλοις μυρίοις ἐξιχνεύειν 
τὰ τῆς ψυχῆς εἴδη 90,0. ξυμ- 
βόλουτοιουτουτυχεῖνττ10, 18. 

Φ. μόνα τὰ «δυμβουλευτικὰ 
εἰδώς 198, 28, 

᾿Ινδοὺ συμμαρτυροῦσιν Αἶ- 
γυπτίοις 130, 82. 

ἐ᾿ ξυμμετεωροπολεῖν τῷ ϑεῶ 
μόνοι δύνανται 221, ΓᾺ 
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ξυμμετοχή ἢ 2, 210; 1. 
παιδία σύμμετρα τῷ ὀνόματι 
Βαπΐ Πήχεις 9, 800, 23. 

συμμετρεῖται τὸν δρόμον 2, 
848, 8. 1 Ηϑτοαϊβ χλεψύδρα 
ξυμμεμετρημένη ἐς ἑκατὸν 
πη ἃ, 90. 1]. 

συμπαῖσται παῖδες 2, 869, 8. 
ἡ γῆ τῷ ᾿ἀνταίῳ συνεπάλαιε 
2, ὅτ, 2. 
τῷ ὄρει ξυμπαρατείνει τὸ 
πεδίον 86, 35. 

φεβροῖς συμπέτεσϑαι 2,542, 
160. 

καλύβη ξυνεπλάσϑη 214, 81. 
ἄρκτῳ συμπλακῆναι ῬΌρΡΠΔΥΘ 
5, 62, 28. 
μνήμη συμπολιτεύεται ἀν- 
ϑρώποις ὅ 2, 860, 14. 
ξυμποτικωτάτω δαίμονε (Γέ- 
λως εἰ Κῶμος) 2, 880, 1. 

ἄλλος ἄλλο ξυνήνεγκε ἐς τὰς 
Διονυσίου μελέτας 2, 860, 
29. 
Φ. Κλεοπάτρᾳ 
φῶν 3, 6, 90. 

ἮΝ ἐνθυμηϑέντος ἑτέρου ξυμ- 
“φῆσαι 3 2, 28, 10 
ἐς τὸ ϑέατρον ξυμφοιτᾶν 
140, 22. 
ἄγαλμα πέτρᾳ συμφυές 2, 
2, 259, 20. 
συναγρυπνεῖν 2, 221, 82. 
ξυνάγειν τὰς ὀφρῦς 2, θ8, 
51. 
ϑαλάσσης ξυνελεῖν “μήκη 2, 
60, 9. ὑ συνελεῖν ἐς βραχὺ 
ὑπόϑεσιν 2, Ὁ. 9] 
συνάρασϑαι πόλει τοῦ. εἴς 
δους ὃ, 118;:98.. οὗ, 6;.20. 

΄. ὃ ξυναλλάξας τῇ ἐμπού- 
σῃ 160, 20. 

ἘΠΕ συνηνάγκασε τὸν ᾽4. με- 
τασκευάσασϑαι 2, 4ῦ, 8. 

τὸ σκέλος ΠΡ ΟΣ πε τον 
τῇ δεξιᾷ ἢ 2, 828, 28. 

λοφιὰ συνανιοῦσα ἐς πολύ 
88, 81, 

συμφιλοσο- 
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ἡ κόμη ἰουλῷ ἱσυνανϑεῖ 2, 
8388, 16. 

κλέπτονται οἵ ὀφϑαλμοὶ τοῖς 
ἐπιτηδείοις κύκλοις συναπ- 
ιόντες 2, 800; 1. 

τῷ Ἡλίῳ ξυναποβαίνειν τῆς 
γῆς 93, 29. 
ἡ συναπολήγουσα τῷ ταρσῷ 
χάρις 2, 311, 4. 
συναπορρύψασϑαι τραῦμα τῷ 
σώματι ἢ 3, 144, 34. 

ξυναυλία τοῦ ᾿ϑρήνου ῶ, 
910, 8-: 

ραϊαθϑίσίξα ξυνδέων τὸ οὖς 
2, 818, 29, 

ξυνδιαφέρειν νέοις τὸ Ἑλλη- 
νικὸν σκίρτημα 2, 91, 29. 
συνῆν τοῖς ἑταίροις ὁπόσα 
ἠρώτων 218, 20. 

πάντα ̓ αύβε θαι ἐς μίαν εὐχήν 
159, 
βερόνι τος ἸηΣ μήτρα 116. 24, 
συνεχπηδᾷ ᾧ [τῇ γνώμῃ ὃ ἐν 
τοῖς ὄμμασι ϑυμός ἡ 2, 
200, 16, 

οὐ χρὴ συνεκφέρεσϑαι τοῖς 
παρὰ τὴν ἡνίαν τι πραάτ- 
τουσι 190, 22. 

συνεηεφῦναι ἘΛΖΣ 581, 20. 
ξυνελαύνει ἡμᾶς ὃ λόγος ἐς 
τὰ μείξω 21, 18. 

συνέμπορος σοφίας 19, 11. 
συνεξαίρειν τὴν ἠχώ ο, 891, 
15. οἷ, 298, 8. συνεξαίρε- 
σϑαι τῇ νηΐ 2, 201, 14. βο- 
λαὶ ὀφθαλμῶν συνεξαίρου- 
σαι ταῖς χερσί 2, 512, 9. 
Ὑ πάντες ξυνεπένευσαν ἐς 
τὴν τῶν Σκυϑῶν ἀκρόασιν 
ῷ; 5... Ἂς 

συνεῖχε ξαυτὸν ἀπὸ δυοῖν 
βιβλίοιν 2, 8, 1. συνέχεσϑαι 
ἐπ ἀγορᾶς 5, ὅ8, 21, 

τὸ μὴ κροτεῖσϑαι συνήϑως 
ἐκχρούει 2, 114, ὅ. 

τῶν τριῶν δακτύλων αἵ συν- 
ϑέσεις 2, 258, 1θ. 
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ἡ τοῦ κάλλους συνθήκη 2, 
9544, τ; 
ἀπὸ συνθήματος 2, 808, 16. 
ξυντεϑόλωται ἡ ψυχὴ ὑπὸ 
τοῦ οἴνου 19, 11, 

συνιξάνει τὰ μήκη ἐν τοῖς 
ὕδασι .3,) 825, 11. 

ἵππος ἕαυτοῦ ξυνιείς 2, 219, 
25. 

συνιέναι Ἕκτορος 2, 1652, 39. 
ἄλλα ἄλλῳ ξυννεάξειν 5, 

94..3.}7. 
συννενοφώς 2, 22, 18. 
ἡ τοῦ προσώπου σύννοια 23, 
41, 2. 

συνοκλάσαι τὴν κάμηλον ἐκέ- 
λευσε 90, 22. 

τ' συνορᾶν τὰς ὑποϑέσεις 2, 
112. 14, 

Ἔ ξυνουσία πανηγυρικοῦ 16- 
γου 298, 20. 

ξυντακής 2, 18, 4. 
ἡ Λαοδίκεια τῇ Φρυγίᾳ συν- 
ετάττετο 2, 49, 21. 

ξυντείνει ἐς τοῦτο 214, 19. 
οἵ, 282, 4: 281, 20. 

εἶδος ἀτόπως συντελεσϑὲν 
τῇ φύσει 3, 817, 20. 

νεὼς κηροῦ καὶ πτερῶν ξυν- 
τεϑείς 221, 20. 

οὐ φύσεως ᾿ξυντεκούσης αὐ- 
τοὶ ἐμελέτησαν 36, 82. 
ἐχόλρατα οὐ ξυντράχηλα 59, 
219, 

αἴ ἸΑΟΕΥΡΗΝ τῶν πετρῶν 
153, 60 

νοσήματα ΡΣ τῇ 
φύσει ἢ 21, 1 
ξυνῳδὰ πέρ ἐ τῷ ὁ 4. ἀνα- 
γέγραφεν 216, 2. 

μαντικὴν συσκευάξει φιλο- 
“σοφέα 1588,.89. 
ἀπῇει συσκευασόμενος 299,1. 
ἡ τῶν νεφῶν συσκευή 2, 
251, 24. 

τὰ γένεια συσκιάξει τὴν τοῦ 
“προσώπου χάριν 2, 2381, 28. 
ἐδεῖτο ξυσσιτῆσαί οἵ 62, 26, 
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τὰ τῶν ξυστῶν ἄλση 889, 10, 
συστέλλειν τὰ μηκυνόμενα 
(στοιχεῖα) 3, 97, 31. 

Ἢ. ξἠήνξάτειλε, τοὺς χορούς 219, 
20. 

σφαγεὺς τῶν φίλων 261, 39. 
οἱ τῶν σφαγίων υῦϑοι 822, 24. 
τὴν τυραννίδα περὶ ἐαυτῇ 
ἔσφηλεν 254, 26, 

διὰ σφενδόνης τοξεῦσαι ΤΌ, 
19. 

τὸ μὴ ἐσφίγχϑαι χηλαῖς 
θά; 49, 
ἀγαῖλμα ξὺν ἁβρότητι σφρι- 
γῶν 3, 161, 28. 
σφυρηδὸν πλήττειν " 2, 212, 8, 
στέρνα σφυρήλατα 2, 8714, 26. 
Φ. σχῆμα τοῦ διδασκάλου 
ἐνομίσθη 3 2, 88, 29. 

ἡ σχηματίσαι λόγον 2, 938, 2. 
οὗ. 585;.4 οἱ 22: 68, 238: 78, 
28: 100, Ὅθ». 110.» 6: 
σχῆμα Πυϑαγόρᾳ 'λένον809, 8. 
σαιδίαι ἀϑληταί “ 2, 964. 

ΣΔΥΝΝΣ ἐργάξεσϑαι ἀσ- 
«ματα 2, 314, 8. 
ἦϑος σχολικώτατον ΦῚ ἐβ: 82. 
σώφρονα ὅπλα 3, 200, 

Τ: 

ἀγὼν ταμίας ἄϑλωνϑ, 264,11. 
ἔνδον -- μνήμῃ ταμιεύεται 2, 
951....9..}Ὁ ταἀμιεύεσϑαι τὰς 
ἡδονάς ., 55.,.90: 

ταπεινότερον ΡΘΘΗΣΕΝ 197, 18. 
τὸ ,ταραντινίδιον 2, 257, 8. 
ἐ ὁ σοφιστὴς οὐ τεταγμένος 
ὥ, 94, 24. 

ταυρηδὸν ἐπιοβ ἔνε αὐτόν 
11.,30.. οἵ. 65, 117,. Ὁ Ὁ 0) Ὲ- 
Ῥταοῖ. ΤΌΣΕΧς 
ἀϑλα τοῦ ταχυναυτεῖν ἃ, 
119,. 28. 

ταχύτης τοῦ λόγου καὶ ἐν- 
νοίας 2, 20, ὅ 
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τὰ ὄρη τέταται 2, 2160, 18. ἡ 
ἐπιστολὴ --- πρὸς τὸν ᾿4σπ. 
τείνει 2, ὑπο 21, λόγιον 
τεῖνον ἐς Μ. 2, 200, 9. 
τη τειχήρης τὴν φύσιν 
ἘΠῚ πτὺ 

τόμος ἐβερβας ἔεε 7 209, 9. 
ἘΡΕΒΒΕΡΕΜΗΙΕΙ δένδρου 2, 867, 

ἘΠ ΒΗΚ ΘΑ συναυξάνεσϑαι 
88, 80. τελειοῦν τὸ ἄρχειν 
114, 18. 

ϑρῆνος τελεστικός 2, 207, 2ὅ. 
οὗ ἐκ τῶν πολεμίων τελευ- 
τῶντες 2, 188, 28. 

τελετῆς τι ἐγκαταμιγνύναι 
ἐναγίσμασι 2, 207, 8. 

τέλη βασίλεια ΒὉΠηΐτι5 ᾿ηρθνᾶ- 
ἰουτα 844, 4. οἵ ἐν τέλει 
᾿Αϑηναῖοι ἢ, 9) 29. 

οἵ τελούμενοι τῇ Ῥέᾳ 2, ͵ Ὡϑῦ, 
94, οἰκία τελοῦσα ἐς ὑπά- 
τους Ἔ7 9, 90; 

τεμάχη συῶν 28, 2. τεμάχη 
Ἡρώδου οἵ σοφισταὶ πᾶν- 
τες 2. 80, 16. 

τεμνέσϑω μοι ἤδε ἡ νευρά 
52, 20. 

τεράτευσαι διοσημίας δείξας 
804, 28. οἵ. 293,. 20. 

οἵ τερατολογεῖν εἰδότες 174, 
10, 

τερετέζειν 248, 2. 
οἵ τῷ τεταρταίῳ πυρέσσον- 
τες 148, 2. 

στῆλαι ᾿τετραγώνου τέχνης 
168, 5. 

τετράγωνος ἡ ἰδέα τῆς ῥινός 
ῷ, 149, 8. οἵ, 188, 14, 

τετραγώνως ἔχων τὴν ῥῖνα 
598, 55. 

ὃ τετράξειν καὶ κληροῦν 2, 
288, 10. 
τετράρρυμα ἄρματα 88, 38, 
ἐπιτείνουσιν οἱ τεχνάξοντες 
6 5ἰπλα]αΐο σον ὑϑιηηθ 2, 228, 8, 
ἡ τῇ δ το ἔπεσϑαι 2, θ4, 
24, οὗ, 2, 96, 12. βραδῦνον. 

ΙΝΡΕΧ ΥΕΒΕΒΟΒΟΜ. 

τος Ἡρώδου τέχνην αὐτὸ 
ὥοντο 2, 18, 11. 
ἡ τεχνικώτατος σοφιστής 2, 
89, 16 

οἵ ἀμφὶ τὸν “4ιονυσον τεχ- 
νῖται 2, 100, ὅ, τὸ τῶν τεχνι- 
τῶν βουλευτήριον 5, 8ῦ, 18. 

νεὼς τηλεφανής 3; 48, 11, 
τί φῶ οὐκ οἶδα ἢ τῦφον 
212. 82. 

ϑέσϑθαι τὰ ἑαυτοῦ 2, 121, 26. 
τίϑεσϑαι εὖ τὸν ἑαυτοῦ 
φόβον 259, 30, τέϑεσθϑαι τὰ 
τὴθ γνώμης ὅπλα 2, ΤΙ, 1. 

μος 141..11 
Ἄ, τὸν Φ. τροφέα καὶ ὀπα- 
δὸν καὶ τὰ τοιαῦτα τιμᾶν 
ἐνόμιξεν 181, 25. 

τὰ τιμὴν τινὶ ἔχοντα 3, ὅ0,11. 
τιμᾶσϑαι ἑαυτῷ ϑανάτου 2, 
89. Τ- 

ϑερμὸς οὕτω τις Ὁ. 58..91: 
φεῦ γένωμαι τίς; ἢ, 48, 28. 
ἀπέϑανεν ἂν τὸ ἐπὶ τῷ δή- 
σαντι 1584, 1. 

ἡ τοὺς λόγους ἡμῶν τοιχω- 
ρυχοῦσιν ἕτεροι 2, 60, 26. 

χρόνος τοῦ τοκετοῦ κενός 2, 
804, 8. οὗ κατὰ τῶν τομίων 
ὀμνύντες. 288, 8. 

ἱ τούτῳ ἔχαιρε τῶ τόνῳ 2, 
ΘΟ τ, 

ὑ τραγικαὶ ἔννοιαι 2, 89, 20. 
τραγωδέας ὑποκριτής, τὖϑ, 8. 
τετραγώδηται μεγάλα, 858, ὃ. 

Κλ. τραχεῖα τὴν ὠλένην͵ 2, 
880,80, ,Σ'. τραχὺς ἐπιπλήτ- 
τεσϑαι 2... 110.,..9. Ῥόδου 
τὸ τραχύτατον Μίνδιοι 2, 
878, 10. 

ξαυτας τινα ὁδὸν ἐτράπετο 
118, 10, οἵ, 2, 118, 1. 

τρέπειν ὄμμα ΞΞ τουίδτο γοἹ]- 
ὅπη 2, θ8, 51. 
τὴν νόσον ἐς αἶγάς, φασι, 
τρέψαι ῬΥΌνΘΙΡ. 2, 179, 8, 

ναῦς τῶν τριαρμένων 129, 20, 
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ἐν χρόνον οἵ ᾽ά4χ. ἐν τῷ ᾿Ἰ1λ. 
γδαυμ 2, 111, 82. οἴ. 2, 
182, 22. τρίβεσϑαι περὶ τοὺς 
δυνατούς 100, 17. 

τριήρης τεττάρων 
.140, 

ἐπῶν 2, 

. ὁ περὶ τῷ στέρνῳ τρίπους 
1117, 14, ὥσπερ ἐκ τρίποδος 
ἔλεγε 18;.5: 

Νέρων τρισολυμπιονίκης 
Ἵ71: .δ 

νικᾶν τριττὺν τῶν δρόμων 2, 
218, θ. 
τὰς διαϑήκας τὸν ἸἸώνιον 
ἑρμηνεύει, τρόπον 289, 12. 

τρυγᾶται ὁ ποταμὸς τῶν ᾿4ν- 
δρέων 2, 880, 18. 

τῇ αἰχμῇ, τῆς τρυγόνος ἐβέ- 
βλητο 3246, 

τῆς γλυκείας τρυγὸς πιεὶν 3, 
ἡ 

μειράκιον οὐκ ἐκ τρυφῆς 2, 
800, 8. 
ἡ τρυφᾶν ἐς τ. τ. ὀνομάτων 
ὥραν, 2, 81, 8. 

τρωκτὰ ὡραῖα 32, 148, 32. τὸ 
Τυάναδε ζερόν 841, 38. 

ᾧ τυμπανίξειν 46 ἰπῆδία οΥδ- 
ποθ 3, 38, 12. 

τύποι γράμμα 
δῖ; 20. 
τετυπτηκώς αι Θ 5058, 
τῆσαι 2, θ8, 28. 

τυραννικὰ ἐν οἴνῳ 2, 18, 28. 
τυραννικχαὶ αἰτίαι τααϊοπιαςῖβ 
Οὐπηθῃ 2, ὅθ, 19, 

τυραννίδες -- Ξ-- τύραννοι 3, 17, 
21. ΒΕ. ΤΙ 190, 8. 

τύραννος τέχνη 85, 38. τύ- 
ρᾶννοι φύσεις 880, θ. 
Τυρρηνὼ: πλοῖα 121,28. Τυρ- 
ρηνοὶ κόλποι 264, 34, 

τυφλώττουσιν ἄνευ προσώ- 
πων αἴ γραφαί 2, 297, 34. 
τῦφος ἄλλος ΡΤονΟΙΡ. 86, 8. 
οἵ. 595.) 599 ,(τὸ᾽ ἑτέρῳ φασὶ 
τύφω.) τύφου τι ἔχειν 
ΒΌ; πὶ 

ἀγορᾶς 3, 

τυπ- 

ἐδ 

οἵ ὑβρίξοντες τῶν ταύρων 2, 

ε ᾿ Ὕ τ “, - 

υβριστὴς σοφίας 5ΔΡ1Θῃς18Πὶ 
δοίδηβ 2607, 27. 
ρα αῆνΆ παρὰ τοῦ ϑεοῦ 

ὑγιῶς γυμνάξεσϑαι 9, 369,16. 
ἡτοκύψεινι ἋΣ ὀφϑαλμούς τ εἶ 

ἐτρέ ὄρνιϑες 2, 901, τ. πόας 
ὑγροῖς ἕλκεσι ̓ προσάγειν 118, 
14, ἐν ὑγρῷ ἕστηκεν ἐλέφας 
δῦ, 12. 
ὑγρῶς βλέπειν 3 2, 242, 38. 
ὑδαρεὶς ὑπονοῆσαι 9... ΣΕ τη, ΤῸΝ, 
ὑδατώδης ἔκφυσις λίϑων ῷ, 
912, 14, 
ἐς ὕδωρ ἔρωτα γράφειν ρτο- 
γον. ἢ, 861, 1. 

ὕϑλος τὰ. τῶν ὑβριζόντων 
151, 8, 

ὑλακτοῦντες ἄλλο ἄλλῃ 2304, 
256. ὑλακτεῖν οὐκ ἀλόγαις 
245, 8. 

ἡ ὑλομανῶν λόγος 3 Ὁ, ΦἘΕΣ 
ὕμνος γίγνεται Ὀδυσσεῖ ἐπὶ 
«σοφέᾳ παρ᾽ ὋὉμ. 8. 195: 15. 
ὁ φιλοϑύτης ἐμδρεῦςς γίγνε- 
ται ὑπὸ τοῦ αὐλοῦ 181, 8. 
ὑπάγομαί τινα ἐς ἐπιϑυμέαν 
πλούτου 41 18... δ 991. 

τούτοις ὑπαχϑείς 1ΠῸ6οῖτ5 ἴα, 
22, Αἰσχίνης ἀτιμίᾳ ὑπή- 
γετο ὑπὸ “ημοσϑένει 2, 28, 
4, οὐδ᾽ ὑπήχϑη γρύξαι 14, 
20. ὑπήχϑησαν τῇ τέχνῃ Ν᾿ 
ΤῊ ΟΊ Δ δΟΟι 581 ἐμ Ὡ, 28. 
ἘΞ, 173, 21; 906]; ἡ ἰδέα 
τοῦ λόγου Ὄαμ νῖδι: ἢ μι- 
μήσει ὑπαχϑῆναι 2, 33, 38. 

Ἡ: ὑπήλλαξε τὸ “ἘΠΡΝ τῆς 
«οἰκέας ἐπὶ τῇ "τ ῷ, 64, 17. 
ὑπάνεισι τὸ σκότος 106, 30. 
ὑπήνϑηκεν ἔνδον ἔρευϑος 3, 
839, 14. 
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φιλοσσφία ὑπανειμένη 80, 8. 
ϑάκων ὑπανίσταντο αὐτῷ 2, 
186, 24. μαξὸς πα τ τς 
9. 952. 9: ἐρκλραν- ἐμ ρὰ 
φλέβες 5 2, 310, 
ἀκρωνυχίαι παραλλὰξ ὑπαν- 
ἔσχουσι τοῦ ὕδατος 81, 32. 
ὑπανίσχουσα ὠλένη 2, 840, 
20. 
ἐφήβου ὑπαπῇει 200, 1. 
Τάνταλος τῆς ὑπαρχούσης 
αὐτῷ ἀϑανασίας τοῖς φί- 
λοις μετεδίδου 108, 10. 

πυρσαῖς λίϑοις ὑπαστράπτει 
ζθύυσος ΘΥ, 8. 

οἵ. μαξοὶ ὀρϑοὶ ὑπαυγαάξουσι 
, 9632, 29. οἵ, 12, 6. 

μειράκιον βραχίονα ὑπεγεῖ- 
ρον ἤδη 2, 829, 2, 

ἝἙ. ὑπεκδὺς τῶν σπαργάνων 
ξ, 991, 8. 
ὑπεκρέον τὰ ὄρη νᾶμα 2, 
813, 12. 

ὑπεκτρέχει ψᾶμα 2, 804, 10. 
μειράκιον ὑπεκφαῖνον ὥραν 
2, 829, ἢ. λαμπάδια ὑπευ- 
φαίνεται 2, 298, 6. 

ϑεὸν ὑπεκφεύγειν 5, ΠΣ 
τοῦ πα ΡΕροῦ ὑπεξελϑεὶῖν δ9, 
ΞΘ ΘΕ Ὁ κ᾿ 95. Δ. ΘΝ .929- 

ὁδῶν ὑπεξίαταντο 2, 180, 24, 
ΘΕ ..906. ;15. 

διελέγετο ὑπὲρ Μοιρῶν 3289, 
1ὅ, πλεῖστα ὑπὲρ σοφιστῶν 
ἤδει 3, 81, 19. ὑπὲρ πάντα 
τὰ ἐν ποσὶν βαδίζεις 2, 
128, 9. οὗ, 1, .45,.26. ὑπὲρ 
ἐμαυτὸν οἰκήσω 54, 18. 

υπεραΐίρειν τέχνῃ τοῦ ῥοϑίου 
280. 15: οἵ. 101. 12: 102,20; 
58, 22, 

τοίχοις ὑπεραίρουσι͵ ναῦν 
Θχίοι πὶ 118, 1. ὑπεραί- 
ρῶν ποταμὸς τὰ ἑαυτοῦ μέ- 
τρα 61, 4. οἴ. 192, 14. ὑπερ- 
αίρων τὸ φϑέγμα͵ ΒΙΒΈΓΙΟ 
δ, 999. 94. Προ ιδριάκον 

ΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΕΟΜ. 

ὑπεραίροντος ξυνεγένετο᾽ Η- 
ρώδη 3, 41, 321. ὁ ὑπεραί- 
ρων λόγος τοῖς ὀνόμασι 
901. 15. 
ὑπερήλγουν Ἕχτορος 2, 1571, 

ὩΝ ὑπεράλλεται ποταμοῦ 
ὦ, 888, 28. 
ὑπερανεστηκὼς ταώς 3,192, 2, 
τῶν φυτῶν τὰ ὑπερανεστη- 
κότα 2, 218, 1ὅ. 
ὑπεραπέδωκχε ταῦτα τὰ χρή- 
ματα 2, 44, 

περιβαλὼν καὶ ̓ ὑπερασπασά- 
μενος --- εἶπε 2, 41, 38. 
τ ὑπεραττικίζουσα λόγων ἰδέα 
18, 1. οἵ, 2, 268, θ. 

ὑπερβάλλειν “αὐχένα χειὰς 
89, 28. μεγάλοι καὶ ὑπερ- 
βεβληκότες ἀνθρώπων 9. 
884, 1. ΠΗ. ὑπερβαλόμενος 
πάντας ὠμότητι 108. 11. 
τὰ ἔργα οὐκ ἔχει ὑπερβολὴν 
ἑτέρῳ 2, 60, 28. 

στάλάγμα οὐχ ὑπερβλύξον 
φιάλης 108, 28. 
ἐμοὶ ὑπερδοχεῖ ταῦτα 41, 80. 
ὑπερεγρηγορέναι τινός 899, 160. 
ὑπερήδετο ταῦτα ἀκούων 68, 
22. οὗ, 106, 4: 180, 28, 

Ἔφεσος ὑπερήκει τῆι γῆς, 
ἐφ᾽ ἧς ὠκίσϑη 518, 
ὑπερήμερος τῆς τῶν ἐὐμοόλι 
κῶν ἀκροάσεως. 2, 255, 21. 

οὐχ ὑπεριδὼν αὐτόν Ὧ0Π Θ0ῃ- 
ἰθιηηθ 8 θ4, 29, τῆς ἱκεσίας 
ὑπεριδεῖν 2, 340, 9, οἵ. 
829, 18. 

οὐ ϑαυμάξω Τελεσῖνον ὑπερ- 
καϑεύδοντά μου 829, 10. 

οἵ ὑπερκαίοντες ἥλιοι ΤΕ 
292. 28: 

ὑπερκραξειν τὸν πέλας 2, 
885,92: 

ἯΙ Ἢρ. ὑπεραττικίξων καὶ 
ὑπερλαλῶν 2, 258, 6. 

τὰ ξθνι -Σηρῶν ὑπέρλεπτα 2, 
882, 
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τὴν ἄκραν λέοντες ὑπεονέ- 
μονται 165, 21. 

οἵ ὁ ϑαλμοὶ βλέπουσιν ὑ- 
περόριόν τι 3, 511, 0. προς- 
ἥκει νέῳ ἀνδρὶ ὑπερορίῳ 
αἴρεσϑαι 18, 24. 

δράκων ὑπερορῶν τοῦ καϑεύ- 
δεῖν 2, 861, 12. ὑπερεώρα 
τοῦ βασιλέως 298; 29. 

- 
Ὅμηρος πάσας ἀκριβῶς οἷδε 
τὰς κάλλους ὑπεροχας 2, 244, 
21. 

Ὁπεροψία χοημάτων 107, 9. 
ΟΕ 21, 38. 

ὑπερπενθῆσαι ἀποθανοῦσαν 
3, 64, 8. 
ῥῆγμα τοὺς ὑπερπετομένους 
ὄρνιθας ἐπισπώμενον 51, 11. 

αἴ πηγαὶ ὑπερπίπτουσι ἐς 
τὴν ὄχϑην 241,1, 

τοῦτο ἦν ὑπερπνέοντος τ. 
ἀΑϑηναίους 95 ΘΥκῸ10. 
ὑπῆλθε μαντεῖον 890, 8. ὑπ- 
ἤ.λϑε κύματι 2, 341. 21, 
τέχνην ὑπῆλϑεν 271, δ. 

οἵ ὑπερσιτήσαντες τῶν ἀϑ- 
λητῶν “ 2, 288, 11: 289, 6. 

ἴ οἵ ὑπερσοφιστεύοντες ,ό- 
γοι 2, 14, 6. 

τὸ ὑπέρσοφον τῆς τέχνης 2, 
11|, 2. 

ὑπερσπουδάζουσι περὶ τὸ ὁ- 
μόφυλον 18, 1 

μίαν ὀφρὺν ὑπερτείνων τοῦ 
ὀφϑαλμοῦ ον 910, 2: φιλο- 
»σοφέα ὑπερτείνουσα 80, ὅ. 
ὄρη ἔσω ὑπερφαίνεται 108, 
2ὅ. αἷ Γυραὶ ὑπερφαίνουσι 
τοῦ Αἰγαίου κόλπου 2, 
859, ἮΣ 

Ἐν ὑπερενεγκὼν τὴν ἀνϑρω- 
πείαν φύσιν 3, 88, 6. 
ὡς ὑπεοφιλοσοφοῦντα ἠγάο- 
Ὅη 391, 11. 

εἰ χρὴ ὑπερφρονοῦντας ἐπι- 
«στέλλειν 15Ὲ 82. οἱ .288,.4. 
πρὴ αρη τοῦ ὁμίλου 2, 
110, 

ΙΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΌΜ ὅ0τ 

ε οἵ ὑπερφωνοῦντες τῶν ῥη- 
τόρων Ξ, 4, 80. 
τπερχαΐρω θ7, 8. 
ὑπέρχειρες ἀϑληταί"2 γ) 282, 20. 
ὑπερχολᾷ 3 γ) 904, 16. 
τὰ ἵστία ὑπέχουσι τῷ ἀνέμῳ 
499 6» ὁ τὲ νόιιοι αὐτὸν 
ὑπεῖχον τοῖς ἐπιτρόποις 
19:0. 

βροντὴ ἐκ τῆς γῆς ὑπήχησεν 
158, 13. 

ὑπνηλὸς ϑάνατος τοῖς αἰσϑη- 
2 

κ᾿ οίοις ἐντρέχει 2, 849. 8. 
ὁ ἐν τῇ ἀπάτῃ ὕπνος 9. 

988, 321. 
ἄνθρωποι ὑπὸ γῆν οἰκοῦν- 
τες 119, τὰ ὑπὸ χεῖρα 
2, 289, δ. ὑπὸ τὴν κόρυν 
βλέπειν 2, 180, 18. γυμνά- 
ξουσι μὲ δύο ὑποϑέσεις ὑπὸ 
τὴν μίαν 3, 41, 12. ϑεὸς 
ὑπο σοφίας ἐδὲ Βοπιο 812, 18. 
ὑφ᾽ ἡλίῳ ἐλαύνεται ϑάλατ-. 
το Θά. 19, 

νοσήσαντι ὑπέβη 
2, 9359; 88. 

τΞ ὑπόβακχος ἡ ἰδέα τοῦ 1ό- 
γου ὥ, 24, 51. 

οἱ τὴν φιλοσοφίαν ὑποβαλ- 
λόμενοι 1, 11. 

ὑποβλέπει ἡ μῶν καταψώντων 
αὐτόν 100, 10. ῆ διδάσκα- 
λος ὑποβλέπει τὴν ἀπάδου- 
σαν 2, 840, 171. 

ὑποβλίττω ἄς 5υοορμδηξ5 348, 
14. 

ὑπόγλαυκοι ἵπποι 2. 800, 2. 
το ὑπόσιμον τῆς ῥινὸς Ἰν- 
δὸν ὑπογράφει 606, 4. ὑπο- 
γράφουσι δράκοντας τοῖς 
γίγασι 3, 138, 28. ὑπογρά- 
ψαι Βα ΒΟΡΊθΕΥΘ 2,..2564.. 15, 
ΠῚ ὑπογράφειν τὴν Ποῖ. 
,γλῶτταν 2, 14,81. οἔ, 99, 20. 
ὀφϑαλμῶν ὑπογραφή 3 ὙΡΟΘῸΣ 
.19. 
ὑπόγρυπος 3, 192... 15. 
ὑπόγυρα νῶτα " 2, 3280, 39. 

τὰ δεξιά 
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ὑπεδίδου ἡ γὴ καὶ ὑπεχώ- 
«θεν, κάτω 98, 24. 
ἡ οὐσία ὑποδιδοῦσα 9 9 1. 4. 
ἐπ τι ὌΝ ἢ γ ὑ τα ΠΡ Ὁ 
262, 4. 1 ΡΣ. Ὁ. 

νόσος παιδία ὑποδέδυκε 3, 
21, 18. Ἑ. ὑποδύεται τὰ 
σπάργανα 2, 881, 11. 

τοιᾷδε ὑπέϑαλπεν 
τέχνῃ Ὄρος ὩΣ 
ὑποϑειάξων ἐγένετο τὴν φι- 
,λοσοφίαν 4, 11. οἵ, 220, 14. 
ἐτύγχανεν ἡ πρθς ΕΣ  ἘΡδΙν τὸ 
ϑεῖον 159, 1. 

αὐτὸν 

ἔλεγε ταῦτα ὑποϑρύπτων 
ἑαυτόν 11, 18. 
ὑποθωπεύειν δεσπότην 32, 
80, ὅ. 
ὑποιδεῖ ἡ, γῇ 119, 19. 
ὕποινοι ΦΡτ τανε ΟῚ 288, 14, 
ὕποινοι πέτραι 2, 820, 18. 
6. .599᾽.,,}85 
ὑποκαϑιέναι τὸ ἰσχίον 2, 
Ὁ. 19. 

τὴν ϑαάλατταν λῃσταὶ ὑπε- 
κάϑηντο 101, 17. ὑποκαϑή- 
μενος τοὺς ἀνθρώπους 2, 
154, 2͵ ἦ ὑποχαϑημένη τυ- 
ραννίς (Τιβερέου) 106, 28. 
ΟἹ, 291. 20. ἄγριον καὶ ὑπο- 
καϑήμενον ὅρα 2... 510; 29. 
φϑόνος Ἐ ΕΣ ματος τινα 
Ζ, 114, θ, οἵ φιλοσοφοῦντες 
τὰς ἐρωτήσεις ὑποκαϑήμε- 
(οι 2, 2, 8. 
ὑποκάπηλος 818, 10. 
οὗ ὑποκείμενοι τῷ , βασιλεῖ 
98, 16. οἵ, 108, 6. ἠκροῶντο 
ὑποκείμενοι τῷ λόγῳ 220, 29, 
πυποπείσονται εὐμι βοτρυ- 
δὸν οἱ λίϑοι 190, ὃ. ὁ ὑπο- 
κείμενοι ϑρῆνοι πὐνΆὶς γρὶ 
2, 8, 80. 

τὰς χεῖρας ὑπτίας ὑποκινεῖν 
2, 841, 18. οἵ. 814, 21. ὑπε- 
κινήϑῃ ὁ ἀνδριάς 140, 17. 
ὑποκορίξεσϑαι (πα ἐδ η 40) τὸ 
φϑέγμα 2, 91, 39. 

ΙΝΘΕΧ ΥΕΒΕΒΟΒΌΜ, 

Γλαῦκος μετὰ τοῦ ὑποπρα- 
πηριδίου ἥκων. ΡΟ. ἢ. 
ὑποχρένεσϑαι τῷ δαίμονι: 159, 
27. ὑποκρένεσϑαι Ἡρώδην 
ὦ, 90, 29. ο΄. 1, 876, 18. 

ὠλέναι ὑποκυμαίνουσι 2, 811, 
2. οἵ, 808, 10. ὑποκυμαίνει 
ἡ ψάμμος 818, 34. 

ὑποκυματέξουσιν ἄλλος ἄλλῳ 
«ἐπινέοντες 2, 814, 18. 
ῥεῦμα ὑπολαβὸν ἡμᾶς 2, 
214, 14. 

ὑπόλισπα τὰ ὑπὸ τῷ ἰσχίῳ 
281, 8. 

κφημνὸς 
5η19. 
δε τ- πέτρας ἐργαξε- 
σϑαι 2, 812, 18, ὕπομβρος 
ἀσφάλτῳ ὴ χώρα 20, 11. 

τὸ ἔριον τῆς ἀράχνης ὑπο- 
μόχϑηρον 2, 888, 8. 
αὐχὴν κρλ ἐρ λ ᾿ ἔτι ΡῈ 
107, 10. 

ϑεῶν ὑπονοίας θεραπεύειν 
2, 196, 24, Ζεὺς ὑπονοού- 
μενος ἐς πάντα ἐν οὐρανῷ 
128, 21. ὑπονοούμενα τὰ 
τῶν ϑεῶν εἴδη 251, 19. 

ὑπονοστεῖ τὸ χαϑαρὸν τοῦ 
αἵματος 825, 26, 
ἡ ϑαάλαττα ὑπενόστησε 18, 
18, 

οἵ ὑποπαλαίοντες 2, 228, 
ὑποπαταγοῦντα εἰδωλὰ “, 
140, 18. 

κύων ὑποπίπτων τοὺς ἤκον- 
τας 2.80), 13. 

τὸ μὲν ὑποπλεῖται τοῦ ξευγ- 
ματος θοῦ ες 
ἐλπέδος ὑπέπλησε τὸν στρα- 
τὸν ὦ. 199,9. 

χρήμασι ὑποποιεῖσϑαι. τοὺς 
ἐχϑρούς 617, 80. οὗ, 2, 69, 0. 
91, 26. 

τυραννίδ ες ἀσθπαθεειιαι πρὸς 
τοὺς ἐν ἀξίᾳ 202, 

ὑπορχεῖσϑαι παμπαῖς ἀσμά- 
τῶν 2, 120, 10. 

ὑπωλισϑηκώς 32, 
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ὑποσέσηρε σῦκα Ὁ 959; 5: 
ὑπόσεμνος ᾿4τϑίς Ὁ, 880, 20. 
οἵ, 840, 4. 

αὐλοῦ ὑποσημήναντος ὁρ- 
χοῦνται 140, 34. ὑποσημαί- 
νειν μῦϑον ᾿, 812, 20. 
τὸ ὑπόσιμον τῆς δινός 66, 1. 
ὑπόσιμος 2, 188, 20. 

αἶγες ὑποσκιρτῶσαι 2; 908, 
18, Πὰν ὑποσκιρτῶν εὔιον 
Ὡ, 310, 1. 
ὑπόσοφοι τέχναι 9058, 27. 
ὑπόσπονδόν τι λαβεῖν ΛΞ 
254, 1. 
Εὐφράτην ὑποστείχει γέφυρα 
28, 4. 

ὑπεσταλμένη γαστήρ 2, 319, 
ἘΠ 

ὑπεστιγμένοι 
214, ὅ. 

ὑποστίλβει τὸ μεσόφρυονϑ1, 9. 
ἡ γῆ ὑπεστόρνυ πόας [08, 
ΓΕ 

ὀφϑαλμοί 2, 

ὑπέστρεψε παρὰ τὴν τοῦ '4π. 
δόξαν ΦΟΘ. 7. 

2. τοὺς λόγους ὑπετέμετο 
184, 11. οὗ 2,.9, 19. 
ἡ ϑάλαττα ὑποτέθεικεν ἕαυ- 
τὴν τῇ νηΐ 184, 10. ὑπέϑη- 
κεν ἑαυτὸν τῷ νόμῳ 2, 2718, 
ἘΠΊ ΘΕῈ, 148, 14: 988, 80. 
οὐχ ὑποτεϑεῖται (σι τ 
ἃ φράξει 3, 198, 26. οῇ, 
1590; 159. 

Ἶχ. παῖδα Χ. γάλακτι ὑπέ- 
ὕρεψε 2, 342, 2. 

εὔροια ὑποδραμοῦσα τὸ πέ- 
λαγος 200, 14. πορεία ὑπο- 
τρέχουσα ἥλιον 3 . 111, 19. 

ΤῈ πένητας ὑπετυπώσατο ἡ 
“δευτέρα σοφιστική 3, 2.38. 
ὑποτύφεται τὰ στέρνα 23), 
811, 1. 

κόμη ὑποφαίνουσα 295, 27: 
ὑποφαίνουσα “γῆ 2, 561, 29. 
Ἶ ὠλένη διὰ λευκῆς τῆς 
σϑῆτος λευκοτέρα ὑποφαί- 

ψεται 2, 3527 28. τὸ ἀκρά- 
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τως ἐν αὐτῷ μέλαν ὑποφαί- 
Ῥεῖ τι ἄνϑους Ὁ 9 θ5Έ 9. 
ἐς τὸν Π. ὑπηνέχϑη 2..98, 29. 
φϑαάνουσιν ὑποφεύγοντες 339, 
10. 

ὑποφϑέγγεται ἡ περκίς 2, 
882, 12, 

ὑποφῆται “ιός Ὡς 9.59. Ὁ 
ὑποκέχηνε σῦκα 3, 889, ΤΣ 
ὑπόχαλκον ἠχὼ φέρουσιν 89, 

160. 
πλευρὰ ὑποχαράττουσα 3, 3288, 
φ9͵ 

ὑποχϑόνιος ἐχώρει 996. ΤΩΣ 
ὑπόχρυσα μῆλα 23, 339, 12. 
τέττιγας ὑποψάλλουσα αὖρα 
2601: 1: 
ὑποψία ἔαβίιβ 10Υ, 2. 
ὑπτίως καὶ οὐ ποιητικῶς 2, 
162, 8. 

ζ (δράκοντες) οἵ ὑπὸ τὰς 
“ὑπωρείας 88, 24. 
ἀφίκοντο ἐς τὴν ὑστεραίαν 
ΒΡ 21: ΘΕ 62. 3}: 
ὑφαίμων ὀφϑαλμῶν ἤϑη 23, 
214, 4, 

ὑμέσι οἵ ταρσοὶ ὕφανται πυρ- 
σοῖς 120, 22. 

τρόπις ὑφήρμοσται τῇ νηΐ3, 
561, ὅ. 

ξίφος ἐφ δέρας τῶ πήχει -- 
- ἔφη 898, 
ὑφέρπειν τὴν ἐρώτησιν 800, 
14. λοιμὸς ὑφέρπει την Ἔ- 
φεσον 121, 1. υφέρπει εὐ- 
νοῦχος τὴν τοῦ βασιλέως 
εὐνήν 89, 106. ἐ ὑφέρπουσα 
δεινότης  υ ς ἐ- 
Σηφῶν ὕφαί ον ΘΟ Θ: 

ἱ τὸ ὑφειμένον αυοᾶ 58}- 
διαῖσαν 2, 110, 8. διῆλθε 
τὸν λόγον ὑφειμένῳ τῷ τόνῳ 
906, 16. οἵ, 389, 13. οἱ 2, 826, 
1. ὑφεῖναι τοῦ δρόμου 188, 
11. οἵ ἐν ἀγῶνι πρὸς Ν. 
ὑφίενται 2, 229, Ξη 
ἀκρωτήριον, ᾧ πηγὴ ὑφώρ- 
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μισται 3, 189, 34. ὑφορμί- 
σασθαι ἀκρωτηρίῳ 1023, 6. 

ὑψαύχην 2, 218, 91. 
ὑψηλὸν ὁρᾶν 2, 246, 1. 
ἱ τὸ ὑψηχὲς τῶν Ἰόγων ἊΝ 
ὅ0, 
ἀνὴρ ὑψοῦ προήκων τῆς δό- 
ξης 290, 28. 

Φ. 

ἀνεπήδησε ποτ τῷ προσ- 
ὠπῳ 2, 18, 25. 

τὸ ἕν κοίλῃ Εὐβοίᾳ πάϑος 
ϑεοὶ φαίνουσι 321,1. ϑεὸς 
ὀργὴν φήνας 348, 8. ϑερμο- 
τέρων, ὡς φαίνεται, σπερ- 
μάτων φύντες 116, 29. 

φανεροὶ καὶ ἀπόρρητοι͵ λό- 
γοι 121, 1. φανερος ἕν ,ὑπά- 
τοις 268, 8. οἵ φανερώτεροι 
τῶν Ἰνδῶν 62, 1. ἐν τοῖς 
πυξθθῖς σπουδαῖος 2, 64, 

ἜΤ ΣΑΣ φανότεροι τοῦ πυ- 
ρός 2, 866, 6. 
φαντασία σοφωτέρα μιμη- 
σεως δημιουργός 991 ΡΝ 
οὐσὰ καὶ οὐκ οὐσὰ 2, 98, 
21. 
φαντασιώδεις πτοῖαι 3269, 34. 
φάρμακα τῶν ἐλλιπῶν 3, 344, 
16. 

φαρμακοποσίαν 9 2168. 

ῥόδα προῤρψς ὑμήμ Μίβαθαθ 
2, 250,9. 

“ιονύσου φάσματα 2, 510, 26. 
ἥ φαύλως ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς 
λόγους 2, 29, τοῖς 

φείδεσθϑαιτ. ἀπορρήτου 289,4. 
εἴδωλον ἐκ Φερσεφάττης ἧκον 
928, 1ὅ. 
Πολέμωνα ἤνεγκε “Μαοδίκεια 
ΠΡ ΠΕΣ 14. οὗ, Τῦ, 1: 55. θ 
90, 1. ἐς νεώτερα ἡ διοση- 
μέα ἔφερε 8387, 24. Τέμπη 
φέρει Πηνειός 2 ΞΘ Ὸ ΡΣ 

ΙΝΌΘΕΧ ὙΒΈΒΟΕΟΜ. 

τὸ εἶδος ἐς ἥρωα ἔφερε μέ- 
γῶν 3, 184, 11. φέρειν καὶ. 
ὠϑ' εῖν 218, ἅ, σπκήπτος ἐνεχ- 
ϑεὶς νύκτωρ 2, 68, 14. φέ- 
ρεσϑαι τὴν πρώτην 3, 321, 
20. ςΐ, 84, 18. 

΄.. ἐπ᾽ ἀρετῇ φεύγων ὥχετο 
280, 81. τὸν φεύγοντα 29η- 
“Ψαῖον δέχεσθαι, 2, 18, ὅ. 
ὀνείρατα τὰς αὐτῶν φήμας 
«ἄγει 800, 9. 
ὁ νόμος τὴν τοιάνδε νίκην 
μόνῃ ξυγχωρεῖν φησὶ τῇ 
γυρὰ πάλῃ (νιἀεέαγ) 2, 266, 
11. οἵ, 818, 11; 9060, 12; 
8607, 20. ἔφη Δραπᾶαί 4δ, 
30. φασέ δααϊέαν ΡῬΥΟν 115 
86, -2; 299; ὅ8:.. 2, 140,2: 
110, 8; 188, ᾽29. 

οὐκ ἂν φϑάνοιμεν ἐπιφημί- 
ξοντες 1117, 21. οἵ, 3854.. 560; 
291, 24. 2, 808, 1: 849, {, 

ὁ ὑπὸ γῆν τόπος φϑαρτικός 
118, 20. 

φϑεγγόμενον ῥόδον 2, 2384, 
8. τὸν ποιητὴν δεὶ παρὰ 
μεψαληνθοῦαε φϑέγγεσθϑαι3, 
214, 
π... ξυνιέναι εν. 68: 
82. ὁ Φϑιώτης 3, 9268, 18. 
φϑόγψον ξοταταῖμα, ἐϊοῖδα 181, 

π τήξει αὐτόν 89, 24. 
ἡ τα τη σϑοναν τῶν ἀνϑρώ- 
πων 2, 156, 
φιλανθρωπία μαδέι τ (πτα- 
ΒΙΘΟΥ ΠῚ) 2, 222, 22. 
φιλανϑρώπως ἔχειν 68, 1. 
φιληίμοῖες ἐρηρεισμένα 2, 28, 

διρεκες παῖς 2, 296. 929. 
φιληκόως ἔχειν τοῦ λόγου 
184, 28. 

τὰ φιλικὰ ἀκριβοῦν 2, 106, 
18. οἵ, 206, 1. 

τὰ φιλίτια 146, 38. 
ἡ τὸ φιλόγελων ἐπὶ τῶν λ6- 
γῶν 2, 82. - 
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φιλογυμναστεῖν 2, 262, 1. 
ἡ Ἁ. ἐσποιῶν ἑαυτὸν καὶ τῷ 
ΣΝ 2, 16, 22, 

εἰ ἀμελοῖτο, φιλολοιδόρως 
εἶχε 32, 92, 9. 

φιλονεικεῖν τῇ τύχῃ 18, 8. 
φιλορνιϑέα 348, 16. 
οὐ φίλα τοῖς ππ δὲς 
“πράττειν 180, 19. 
ἐφιλοσοφεῖτο αὐτοὶς τὸ ἕπε- 
σϑαι πράττοντι 180, 18. φι- 
λοσοφεῖν τὰς ϑαλάττας 148, 
26. φ. τοὺς ἐατρικοὺς τῶν 

λόγων 3, 40, 28; 299, 9: 
8θῦ, 9. Μοιρῶν ἰσχὺν ἐφιλο- 
σόφουν. 824, 38. τὰ ἐπιδή- 
λως τῷ Μάρκῳ φιλοσοφη- 
ϑέντα δου 65, 20. 6ἐ 0, 17. 

οἵ δελφῖνες φιλοτεκνοῦσι ΥΙΣ 
21. 

ἡ Ταντάλου φιλοτησία πινέ- 
ἴσϑω 110. 19. 
ἱ ἐς φιλοτιμίαν ἐκπεσεῖν 3, 
189, 24. 
ἵ φιλοτιμεῖσθαι ἐν ἐπιστολῇ 
8..,358,.18, 

τὰ ἐν δαβυλῶνι ἐρρερραν μα 
ἘΠ δ᾽. 12. οἵ. 112. ἵ 16- 
γων ἰδέα, φλεγωαίνουσα ποι- 
“τιπκοῖς ὀνόμασι ΤΊ, 92. 
ἡλιοῦνται οἵ φλεγματώδεις 
293, 90. 
μὴ λέγε φοβεῖσϑαι, ἃ δέδιας 
362, 18. 
ὁ φοινίπιος ὄρνις 808, 18. 
με υβάνεὶς χιτῶνες 2, 320, 

ἐδόκει 

ἘΑΡΈΝΝ τὴν κόρην -- σίδῃ 
2, 887, 30. 
δῶρον παρὰ τῆς Κ. τῷ ᾿. 
ἐφοίτησεν ΚΕΡΕΡΣῚ 3.5 ὙΒῚΣ παρ᾽ 
Ἰνδῶν Πυϑαγόρᾳ αἴ τῆς 
σοφίας ἀρχαὶ ἐφοίτησαν 920, 
19. φοιτᾷ τοῦς ῥητορικοὺς 
τῶν λόγων παρὰ Νικήτην 
3, 39, 14. οἵ, 106, 10. 
ἡ τῶν ϑεουλυτούντων φορά 
810, 18. ἡμέϑεος φορά 2, 
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561, -- ἡ φορὰ τοῦ λόγου 3, 
49, 2 22; 88, 1. φορὰ ποιητι- 
πῆς ἐς τὰ τῶν ἡρώων εἴδη 
3, 394, 8. 
φοράδην ἐσεφοίτα 2, 48, 18, 
καρδία τῷ ἑαυτῆς ἀγγείῳ 
φορητὸς οὖσα 3328, 38. 

φρικτὸς Ἄρης “αναῶν Ῥταεοῖ. 
ἸΧΧΊ: 

φρικῶδες καὶ ὄρϑιον βοᾶν 3, 
160, 26. 

τὰ νεῦρα ἐπεφρίέκει 2 2, 86, 29. 
ἄγαλμα φρονηματῶδες 2, 161, 
57 ς "46, 55. 

φρονιμώτατος 
ϑ.». 18,.19. 
φρονιμώδης φωνή “2, 114, 9. 
οὐκ ἐπ ἀξίοις φροντίσαι 
τοῖς παροῦσι 880, 80. 
φρόντισμα ΟΡτι5 ΒΟΥΙΡΊΟΥΙΒ 2, 
10, 82: 19, 9; 24, 4; 109,1; 
114, 92, ὑπὸ φροντισμάτων 
ἐνόσει 2, Α- Ὃ 

φροντιστήριον σοφιστῶν Ῥό- 
δος 3, 38, 11. οὗ, 882, 37. 

Ζεὺς κὸρἐαρέρς τῷ. τόκῳ ῷ; 581, 
22. Ν. φρονεῖ ἐπὶ τῷ παιδὶ 
ΘΟ» 19.132. ἐφρόνει ἐπὶ 
ταῖς τραγῳδίαις ΡΝ ΤΟΠ  Ὑ}Ξ} 
ἐλευϑέρα καὶ φρονοῦσα. δέ- 
ρη. 296, 29. εὐ σαν τα ὑπὲρ 
τοὺς Ἰνδοὺς 3211, 
φρύαγμα ἩΑρσις τ 2. 842, 
10. 

ΒΌΡΘΥΙΞΒΙΤΉΤΙ5 

γῆ σηραγγώδης φρυκτὸν αἴ- 
ρει 1τὶ, 

αἴ τῶν Ἂς πετννεεα καιρῶν 
ἐπιδημέία,, τῶν νεωτέρων . 
εἰσὶ φυγάδες 2, 346, 28. 
ἐκ Ἔστεσς δολερὸν ἄνϑος ἽἜ 
290, 
ἔπ όξιε τυράννων πρὸς πάν- 
τας φυλακτήριον ΔΕ, 88. 

φυλαξομένῳ τι ἁμαρτεῖν ἔοι- 
κας 3206, 8. 

φυλλοροεὲῖν 2, 141, 9, 
φύσεις βασίλειαν 32, 88, 16͵ 
αἵ τύραννοι φύσεις 880, 6, 
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τῆς ἑἕαυτοῦ φύσεως γενέ- 
σϑαι 3, 80, 18. τὸ ἀστεί- 
ξεσθαι ΚΌΡΒ ᾿ἸΙωνικοῖς πρὸς 
φύσεως : Ὲ 852, 10: 

Θαλῆς ὁ φυσικώτατος 2,223,2. 
φαῦλος φυσιογνωμονεῖν 2, 
248, 28, 

Ἴ εὐδοκιμῶν τὴν φωνήν 1ἱ, 
80. φωνὰς τυραννευομένων 
ἀφιέναι 3 2, 61, 12. 

τὸ φωνητικὸν πνεῦμα 2, 88, 
ΡΡᾺ 
ἡ σαφηνείας φῶς 2, 28, 21. 

Χ. 

“Χαλδαῖοι τέχναι 2,. 86, 1. 
χαλινοῦν ἐκφερομένην τὴν 
ναῦν 101], 10. κεχαλινωμέ- 
νος ὑπὸ λόγου 148, 80, 

ϑυραυλίαι καὶ χαμαικοιτίαι 
8, 341, 36. 

χαμευνίαν ἐπήσκουν 2, 28, 1. 
χαμευνώ 215, 26. 
χαρακτηρέξειν τὴν Προδίκου 
γλῶτταν 2, 14, 80. οἷ. 80, 2. 

χαρακῶσαι τὸν πλοῦτον 218, 
25. 
οἵ χαρίεντες τῶν ἀνθρώπων 

151, 12. 
ἘΡΡ ΕΤ ἜΝΕΣ πρὸς τὸν Ζ,. 
ἔφη 111, 18. 

βασιλεὺς χαριξόμενος τοῖς 
ὄχλοις τὴν ἑαυτοῦ αἰσχύ- 
νην 184,26, ὡς ςὐρ τ᾿ 
διαγράφει 2, 202, 2 

τα τοῦ πολέμου χειμάδια 2, 
ΠΟ τ ΗΣ 

Π. χειμῶνος πλέως 3, 889, 
10. 

οἵ τὸ αἷμα χερσὶ πράξαντες 
γ 1858. 

χειραγωγὸς παῖς 2, 204, 80. 
ἕσταλται ἀειριδωτῷ φοινικῶ 

7) 394, 
ΓΌΗΣ χειροήϑεις τοὺς 
Ῥωμαίους πεποίηνται 192,29. 

ΙΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΕΟΜ. 

οὐ χεῖρον τὸν Τ΄. δηλῶσαι 2, 
.40, 36. 
ἐχειροῦτο τὸν ᾽4π. τοῖς λ16- 
γοις 608, 4. 
χέασϑαι ὁπόσα νόμιμα 27, 
12. 

ἀγέλη φϑείρεται χήτει βου- 
κόλου 194, 28. οἔ. 81, 14. 

χλιδᾶν ἐς τοὺς ἐρῶντας 2, 
8197) 16. 

αἷ παρειαὶ ἀὐλιοῖνναι 281,26, 
᾿ΘΕ, 292, 

ἡ παρειὰ μεστὴ χολῆς 2898, 
11. (4. οὐκ ἐκρατει χολῆς 
ἐπὶ τοὺς μὴ ξὺν ἐπαίνῳ 
ἀκροωμένους 3, 81, ὅ. ᾿ χο- 
λὴ ἄπεστι τοῦ λόγου Σ, 14, 

αἴ τύραννοι φύσεις περὶ ταῦ- 
τα χολῶσιν 880, ,(Ὁ. 

τὸ χολῶδες τῆς δινός 2, 8368, 
28. 

χορηγία τῆς νόσου 2, 818, 1. 
χορηγοὶ τοῦ ἐρεύϑους ὥρα 
καὶ αἰδώς 5 800; Τ᾿ 

οἵ λούμενοι πρροτὸς χραΐίνουσι 
160, 81. 

ἡ “ἐμπορία πρὸς τὰ χρέα οὐκ 
ἀναφέρεται 151, ὅ. 

τῶν κυνῶν ταὐτὸν χρῆμα 2, 
202, 9. 

χρηματέξειν κατ᾽ ἀξίαν ταῖς 
πόλεσι 186, 17. οἵ, 198, 82. 

σοφία χρησμώδης δίνω, 4. τὸ 
χρησμῶδες ἐν ταῖς νηφού- 
σαις ψυχαῖς 19, 14. Ἀ. βλέ- 
πων ἱερὸν καὶ χρησμδες ὃν 
8532, 24: ΘΕ. 1700 

ὑπὲρ ὅτου Αβριμίν τιν: οὐ- 

δεὶς ξυνίει 259, 26. 
χφηστηφιώδης μαντική 2, 2, 

βιτσ πρὸς τοὺς ἐπιμιγ- 
νύντας 212, 8. 

χρόνος ἄρας δένδρα 3 .0.155} 
29. ρύνου οὐχ ἑωράκεσαν 
ἀμπέλους ὅ0, 28. χρόνῳ 



ἰδ, Ἰϑωω  μωμμμμυχχω 

ἐῶν κοῚ 

ὑβρίζοντα οὔπω μετεστήσα- 
μεν τοῦ σκιρτᾶν 241, 260. 

Πλατώνειοι καὶ Χρυσίππειοι 
6;. 22: 

χρυσῖτιν ἡγοῦνται τὴν γῆν 
ΜῊ 

γρῦπες τὸ χρυσόγεων.- ἀσπα- 
ξόμενοι 3204, 29. 

χρυσοειδὲς σῦο 2; 296, 32, 
χρυσοκομεῖν 2, 260, 90, 
“Διόνυσος χρυσοῦς τὴν ναῦν 
2, 832, 9. 

τὸ μαντεῖον δι᾿ αὐτοῦ χρᾷ 
τοῦ χρωμένου 595, 30. 

τὸ ἐν χρῷ τῆς ξώνης 2, 840, 
1. οὗ 188, 12. 
ἥϑος κεχρωσμένον πραύτητι 
τς ὍΘ. 

ἴσχε χρωματοποιίαν3, 247,11. 
χυμοὶ ἀπόρρητοι 240. 4. 
σοι ἀστρονομεῖν χώρα 110, 
20. γυμναξέσϑων ἐν χώρᾳ 
τῶν ἀυπνούντων 2, 290, 12. 
χωρίδιον 2, 182, 8. 
τὸ πινάκιον τῆς χωροφιλίας 
3, 340, 80. 
ἐς ῥητόρων ἤϑη χωρεῖνττο,2ὅ 

ΕΡῚ 

ψαιστὸν 2, ἘΡΙ. ΦΥ-: 
χρυσοῦ ψάλιον 48, 10. τὰς 
νευρὰς Ν. ἀμαϑώς ἔψαλλε 
1τ2, 19: Ὁ 2. 161, 16. 

τὸ ψάμμινον ὄρος 2, 107, 91. 
χρυσία ψαμμώδη τοῦ Ταύ. 
ρου. 249, 16, 

.4χ. ἐῴκει “ψελλιξομένῳ ἐς τὰ 
πολεμικά 3, 191, 12. 
ψευδολογίαν τιμᾶν 225, 28. 
6Ε. 261, 22. 
ἡ ἐψεύσϑη τῆς ἐπιδείξεως 2, 

γ 20. 
σαι ἐπιτηδεύειν 800. 
19: 

ψευδοταφίῳ τοῦ ἀνδρὸς οὔ- 
πω προστυχὼν οἶδα 841, 1. 

Ῥῃϊοβίχϑειβ οα. Καγξου. 11. 

ἼἽΝΌΕΧ ΥΕΒΒΟΒΥΜ. 15 

ψήγματα αἰγείρων 2, 511, δ7. 
οἵ “ἐψηφισμένοι ΜΠ. 91. 
ψήφισμα Ἰωνικον 13, 15, 
τὸν 4. ἡρὲν, ὥσπερ τις ᾿4- 
ϑηνᾶς ψῆφος 2, 14, 24. 

θηρία ψοφοδεᾶ, 940, 18. 
παράγειν τὴν ἀλήϑειαν ψυ- 
χαγωγίᾳ ψευσμάτωνϑ,343, Ἐ5: 

τὰ ψυχαγωγῆσαι ἵκανά 3, 185, 
1.» ΘΕ Ὶ 154. 30: 

ψυχρῶς γεωμετρεῖν ΠΗ ΟΡῬΈΚΙΝ 
ψύχειν τὸ πτερὸν 2, 307, Ἶ6: 

9 
"Ὡ" 

ἐς ἀλεχτρυόνων ὠδὰς προῦ- 
βη ὁ πότος 5. 95, 19. τειν 
χομαχίας ὠδαὶ Ὁμήρῳ ἐπε- 
νοήϑησαν 5 1609, 24. 
ὠϑέξοντο ἐπὶ τὴν ᾿4π. φιλο- 
σοφίαν 590, 50. 
ὠϑισμὸς αὐτοῖς ξυνέπεσεν 

1.09) 19- 
εὐθοῦν οἵ ϑεοὶ τὸν 41. τῆς 
τῶν ἀνϑρώπων προεδρίας 
998, 10. οἵ, 257, 89. ἐῶσϑαι 
ἐς βάϑρον -ο- βυϑόν ΞΕ. τὰ 

ἐν ὠμῷ τῷ τόκῳ ἀπέθανεν 
ὥ, 68, 90. 
ὡμολόγει ὠμὸς εἶναι3,290,31. 
ἀνεπήδησεν ὠμόυπνον 348, 18. 
τῆς γαστρος ὡρὰν ἕως 
αΘ Ρατδαν θπεπναβ ὅ1, 3. υ- 
γάτηρ πρὸς ὥραν, οὖσα τὸ, 
28. Ὀλύμπια ἐν ὥρᾳ ἄγειν 
109, 10. ἡ τῶν Ζιονυσίων 
ὥρα 390, 18: ὥρᾳ ἔτους 310,30. 
ὡραισται Φρυγίῳ λίϑῳ 2, 1τθτ, 
29. ὁ ὡὠραισμένη πραότης ὦ, 
40, 15. 
ὡς ἔτυχεν ἐσταλμένῃ Ὁ 8: 39. 
ὡς μὴ τε μὴ 3 γ 60, 10 οἷ ρ85- 
51ὴ, πῇ ὁ Πὰν “κατέχει τὸ 
σκίρτημα, ὡς’ μὴ διαλύσειε 
τὸν ὕπνοντῆς κόρης 3,817, 0. 
πο ὐλλρομε τοῖς ἵπποις 2, 
559, 



ΡΗΠΙΟΘΤΗΑΤῚ ΠΟΝΙΟΕΙΒ 

ΥΕΒΒΟΒΌΜΊΊΙΝΘΕΧ. 

ἄβλαυτος ἀναπηδᾷ 899, 
ἄγειν ἐς ϑαῦμα ΕΣ 
410, 21, 

ἀγκιστρώδ εις ὀδόντες 413, 10, 
ἐπισκύνιον ἀκανϑῶδες 418, ἤ: 
ἀλογία κατὰ τοῦ Ὀ. 400, 88. 
ἐς ἄμυναν ἐπέστη͵ 999. 9. 
ὁ «δεξιὸς π. ἀναβάλλεται τὸν 
ὀυϑμόν 400, 29. 
ἡ, τῶν οὐραίων͵ ἀνάκλασις 
ἱστία νεὼς ἂν ἀπεικασϑ᾽είη 
418, 21. 

ἐπαε  ΠΠΕΝΣ τὰς ἐννοίας 412, 
3: 
ἐς βούκερων 
ξαυτόν 998, 8. 
ἀνάπυστα τοῖς Κόλχοις τὰ 
τῆς͵ κόρης 411, 21. 

ν. δνερρῶγῶς ἐς πολὺ τοῦ 
μηροῦ 417, 

τὸ ΠΝ ἢ ξὺν τῷ ἀ- 
νιᾶσϑαι ἐπιφαίνουσιν οἵ Σ.. 
995, 12. 

ὀδόντες ἀνεστραμμένοι κα- 
“τέχειν τὰ ληφϑέντα 418,11, 
ἀναχαιτίζουσα τὴν κόμην 392, 
24͵ 

χαίτην ἀμφιλαφῆ ἀπαιω- 
οὗντες αὐχένων 408, 
ἀπειροϑάλαττοι 418, ἴβ 
ὁ ποὺς ἀπερείδων ἐς τὴν 
γῆν 400, 21. 

μηροὶ ἀπέριττοι 410, 9. 
βλέπει ἀπολωλός 894, 18. 

ἀνεμόρφωσεν 

ἀποϑετος Ἀρύπτεται ΘΟ, 
ἀποκλλίνουσιν ἐς ϑήλειαν ΤᾺ 
θαν 8592, 2]. 
ἀπόμαχοι, 407, 15. 
ἀποχωροῦν (ἀπὸ τῆς σφαί- 
ρας) σέλας 403, 1. 
λύρας ἀπῳδός 415, ΟἿ᾽. 
ἀπώμοτον. ἐς τὴν ἔξοδον 995, 
20, 
ὕπλα ἀρήϊα ἐνδέδυκε 412, 
10. 

λέγειν “περὶ τῶν ἀριξήλως 
εἰρημένων 591, 21. 

κάλλος ἀρρενωπόν 411, 10, 
ἀρτίχνουν ἐκβάλλει ἴουλον 
400, 14. 
ἀναπηδᾷ ξὺν ἀτάκτῳ τῇ κό- 
μῇ 599; 8. 

τὸ λιτὸν καὶ αὐτοφυὲς τῆς 
μούσης 401, 52. 
ἀφερμηνεύω 4006, 21. οἵ. 409, 
26, 
ὄχϑομαι μητρὶ τῆς ἐν τῇ 
νήσῳ ἕδρας 899, 29. 
ὦμοι᾽ αὐχένι βάσιν διδόντες 
4117, 28, 

γλαυκιῶντ τὼ ὀφϑαλμώ 594,24. 
γλαυκὸν ὁρῶσα 42. 402, 15. 
ξὺν ἀπορρήτῳ γνοὺς ἔρωτι 
(κόρην) 392, 28. 

γνωματεῦσαι ἠἡϑῶν ξύμβολα 
900, 191 

βλέπειν δεινῶς δεδορκός 597, 
10. 



ἀρχαὶ τῆς διαμάχης 898, ὁ. 
ΤΩΝ ἀγρίαν διανίστησι 594, 

τὰ ΑΝ ἕκαστα διαρϑροῦν 
891, 351. 
Ἑλλησπόντου διάρρους 40ὅ,1 
διασκιρτῶντατου ρους ϑρέμ- 
ματα 410, ὃ. 

διαφαίνονται γυναιὰ 
προϑύρων 9.90. 29- 

τοῦτο τῆς ποιήσεως διαφύ- 
σεται 414, 29. 
διεκπαίουσα τοῦ πόντου ναῦς 
(111, ΠΝ 
ὁμοῦ τι καὶ καϑ'᾽ 
σχόντες 99; 28. 

πλευρὰ διορωμένη 410, ὅ. 
διυγραίνων νάματος ἰτόδα) 
405, ἢ: 
δυσαντίβλεπτον τὸ πρεσβύ- 
τερον 990, 2. 
ἐθελουσίους ἄϑλους. ὑπομέ- 
Ῥειν 418, 19. 
ἄρρητον ἐκδειχνῦσα ϑέαν 
101, ὅ. 
ἐχκυρτοῦται τὸ κῆτος 418, 1. 
Θρᾷάτταις ἐκμελὴς δόξει [0 
400, 90. 

πηγαὶ ἐκπλημμυροῦσαι να- 
μάτων τοῦ γενείου 897, 11. 
οἱ. 402, 26. 
ἀρχαῖαι πράξεις οὐκ ἀμού- 
σῶς ἦσαν ἔχουσαι (ἴῃ ρῥἰοἴπχα) 
991, 28. 

ἐκπρεμνίέξει 8. τ. κροτάφων 
998, 10. 
ξκπύυστος γίγνεται τῷ 14.394,9. 
ἐκρέων τὸ αἶμα 417, 3. 

« 

τῶν 

ἕν δια- 

πληιάδες ἐκφανῶς ἔχουσαι 
406, 9. 
γραφικῆς ἔργων ἔκφρασις 
390, 10. 
ἔκφρων παρέστηπε 990, 19. 
τὸ ἔκχφυλον καὶ ἔξω μέτρου 
991, 14. 

λείαν ἐλάσασϑαι 407, 80. 
τὸ γεγηϑὸς ἐλέγχεται τῆς 
ψυχῆς 408, 23. 
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ἐναποκλῖναι ἕαυτον στιβαδὶι 
390, 38. 

ἐνδέχεσθαι τὰ ἐς τὴν δέρην 
ἀπορριπτούμενα 590, 28, 

τί ἐνδεῖ πρὸς τὴν τῆς σκιᾶς 
παρασκευήν; ϑ9ῦ, 19, 

τὸ ἐνδόσιμον ἄδει 412, 0. 
ὁ στόλος τῷ Φ. ἐνορμισάμε- 
νος 40], ΤΕ 

τοῖς ἐντοσϑίοις ἐμπεφύκασι 
409, 29. 

ἐξαιμάττονται ἐς τὸν δρόμον 
412, 23. 

ἐξήρτηται τοῦ τῆς μητρὸς 
πέπλου 408, 10. 

ἐπαληϑεῦσαι τὴν ὑπόσχεσιν 
408, 10. 
μαντικὸν ἐπασϑμαίνειν 899, 
δ 

νευρὰ ἐπηχοῦσα τῇ 
418, 21. 
ἐς ἐπίγνωσιν 
(Ἔρωτα) 402, 1. 

λοφιαὶ ἐς ϑάτερα 
μεῖς 8598, 34. 
ἡ τὸ ξὺν ἀνάγκῃ ἐπίπλαστον 
ἐκδῦσα 893, 26. 

οἵ ναυβάται ἐ ἐν ἐπισκέψει τῶν 
πατειλὴ ὅτων 4023, 81. 
ἀδίκοις ἐπετόλμα 419, 8. 
τὴν παρειὰν ἐπιφοινίττουσα 
403, 14. 

τὸ ᾿ξ 
,.990, 7 
ἐσφρήσαντες ἑαυτοὺς διὰ τῆς 
ἐσόδου 409, 14. 

ὃ γυμνῷ τῷ ξίφει ἕτοιμος 
999, 

εὐήτριοι χιτῶνες 410, 12, 
κνῆμαι εὐπαγ εῖς 417, 20. 
ϑεαὶ οὐδ᾽ ἐφερμηνεύοντος 
δέονται 402, 10. οἵ, 4058, 17. 
114, 18. 
ἐφίμερον βλέπειν 417: 11. 
εἰσὶ τοῦ ϑέλγοντος, Σ τεάϑη- 
πότες 100, Φ. 

τὸ τῆς ὀφρύος ἦϑος 401, 10, 
κύλιξ ἡμιδεῆς 890, 18. 

ΠΘΙΣ 

3 , 

ἀφέσει 

ἄγειν (τὸν 

Ε 

ἐπικρε- 

τὴν νίκην χαῖρον 
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ἀνὴρ ἡμέϑηρ 591, 14, 
ἡ λαιὰ ἠρεμαίως ἐμπίπτει 
990, 4, 
ἡρωίνη͵ 992, 1, 597, 21. 
ἕς τὸ ἡσυχαῖον ἄγειν 407, 12, 
ἀδήλων ϑηρατήῆς 398, 1. 
Καλλίοπης͵ Διασῶται 414, 26. 
ἡ ὀφρὺς ἐν τῷ ϑυμῷ πᾶσα 
417 51. 

τῆς ἰσαίας ἐπιμελεῖσϑαι 997,8. 
ἐν σπαργάνοις ΠΣ καὶ ταῦτα 
8598, 18. οἷ, 410, 
καλὸν εἰπεῖν 896, τὰ 403, 18. 
παρειῶν καταστάσεις 890, 20, 
ἡ τοῦ προσώπου κατάστασις 
411. 92. 
τὰ ὕφαλα, κλέπτει τὸ ἄκχρι- 
βὲς τῆς ὄψεως 418, 11. 

χλαμύδα ὑπὲρ αὐχένος κολ- 
ποὶ 418, 4. 

τὸ εὖρος πρὸς λόγου τῇ βά- 
σει 410, 20. 

τοὺς πτόρϑους ξυγπλείουσιν, 
ἵνα Ὀ. ὑπὸ σκιᾷ μουσουρ- 
γοίη 400, 14. 
βουκόλων νεανιεύματα -- β. 
υἵοί 8598, 10. 

νησῖδες 413, 18. 
ὴ »νυξ ἐν εἴδει 599, 18. 
ξύν οἵ. σύν. 
τὸ τῆς κινήσεως ὀξύρροπον 
414, 

τοῖς ἜΣ πος ἐνοκλάσας 390, 
Ὡ, 

παραβατεῖν 412, 38, 
“Πσχληπιὸς παρεγγυῶν τῷ Σ:. 
γράφειν 418, 8. οἴ. 418, 80. 

πατρῴξειν 404, 19. 
τροχοῦ περιδίνησις δυσκυ- 
λίστως ἔχοντος 410, 10. 
Μήδεια πεπηγυῖα τὰς τῶν 
ὀφθαλμῶν. βολὰς ἐς τὰ τῆς 
ψυχῆς ἀπόρρητα, 412, 4͵ 

οἵ ἵπποι πολλοὶ τὸν μυκτῆρα 
408, 28. 

πολλῷ κυμαίνων ποταμὸς 418, 
12. 

ξὺν ὥρα προηγμένῃ 3590, 12. 

ΙΧΡΕΧ ΥΕΒΒΟΕΥΜ. 

τί δή μοι ταῦτα προανακχέ- 
φιρουσται: 9590, 9: 
ἡ ἀριστερὰ πλευρὰ προελλει- 
μένη 414, 8, οἵ, 417, 36. 

πρόποδες τοῦ ὄρους 899, 6. 
γράμμασι προστυχεῖν 891, 20. 
ῥδαάπια ἀμπίσχεται 419, 9. 
σοβεῖν τὴν κύλικα 89, 20. 
ἔσταλται κυανῷ 392, 2. 
ἡ τοῦ γάμου Ἐύμβασις 404, 
6. ξυμπεπτωκὸς πρόσωπον 
419, 22, 
κόμη συναπονεύουσα ταῖς 
τοῦ ϑυμοῦ κινήσεσιν 898, 
9ὅ. 68. 4160, 14, 
ξυννεφὴς ὀφρύς 419, 38, 
ἡ τῶν τροχῶν δένη -- προσ- 
βαλοῦσα τῷ ἁρματείῳ σύρ- 
ὐατι τὰς ἀκοάς 412, 20. 

ὁ ταλαντεύσας τῶ πτέρυγε 
400, 1, 

ταυρείαν τὴν ὄψιν ἀποτορ- 
,φγεῦύει 413, 0. 
ὕπεισιν ἡμὰς ᾿Ορφεύς 411, 
.10. 
ὀφρὺς παντὸς ὑπεραίρουσα 
τοῦ ἀντιξόου 401, 11. 
εἴδωλα ὑπεριπτάμεναι 404, ὅδ. 
κλυδώνιον ὑπερκαχλάξον 411, 
29, 

αἵ μέλιτται ὑπερπέτονταί σου 
414, 21. 

τὸ δύρυ ὑπερτέταται τοῦ δι- 
φρου (404, 10. 

οὔτε ὑπερφρονεῖ οὔτε ὑπό- 
κειται 401, 28. 

τὸ φιλομειδὲς ὑπὸ τῇ τοῦ 
γκεστοῦ ἴνγγι σημαίνει 402, 
18. 

ὑπὸ τὴν πρώτην ἀγγελίαν 
899, 8. 

τὸ ἁδρὸν ὑπεδείκνυ αὐτὸν 
Ἅ.. εἶναι παῖδα 894, 8, 
Ζ. ἄγριον ὑποφαίνων τὸ ὃμ- 
μα 410, 17. 
κατέϑηκε τὰ ὑποφόνια 407: 8. 
γενειὰς υποφρίττουσα 402, 
28. 



ων Ὁ, ὟΝ Ψᾳ0»»ἭΣ 

"τὸ ὑψήγορον καὶ ἐπηρμένον 
,τῆς γνώμης 416, Ὁ. 

᾿ς ὥμνοι ᾿χαριστήριοι 412, 8. 
χερσεῦσον ὥρμηκε τὸ κῆτος 
414, 18. 

ἡ τοῦ ἀγάλματος ἰδέα ἀ- 
κμὴν ἀνώλεϑρον ἐπικτωμένη 

Γ΄ ϑάλλει 484, 11. εἴ. 841, 12. 
ἶ εἶδες ὁ ἂν ὑπανισταμένας φλέ- 
ἢ βας, ὡς ἂν ἔκ τινος γεμι- 
Υ ζομένας πνεύματος 451, 15. 
᾿ ἀναποντίζειν ϑαλωσσίους αὖὔ- 
: ρας 458, 10. 

ἡ τέχνη πέτραν ἀνέμιξεν ἄλ- 
ει 452, 21. 
ἄρϑρων ἀνδρικῶν συμμετρία 
422, 4. 
Καιρὸς τὸν πολὺν ἀνελίττων 
αἰῶνα 429, 12. 

.4. ἠνεμωμένος τὴν τρίχα ΥΎΥ ΠΕΥῪΥΡ 

457, 
οὐκ ἀνηϑοποίητος ἡ τέχνη 
488, 20. 
εὐπαϑοῦντι ἀνταποδιδόναι 

᾿ τὴν ἠχὴν. ἀντέμιμον 4898, 8. 
᾿ς φϑύγγον ἔμμουσον ἀντηχεῖν 

422, 18. 
ἵππος ἀντὶ χαλινοῦ τῷ με- 

ν1εν κρατούμενος 480, 19. 
δοκοῦσιν ἀλλ ]λαις ἀντιφιλο- 
τιμεῖσϑαι αἵ φύσεις 421,1. 
Νάρκισσος νομίοις ϑεοὶς ἀπ- 
ἤρχετο 421, 80, 
ἀπομάττεται ἡ τέχνη εἰς τὴν 
ψυχὴν τὰ συμπληροῦντα τὴν 
«ψυχήν 480, 10. 
ὁ ϑυρσος χλοερόν τι ἀποστίλ- 
βειν ἐδοξάξετο 431, 328. 

ἜΚ συ ΥΝΝΑΝ ΣΥΨΥΨΨΝ ΨΥ 

ΔΩ 

ΓἼἼΝΡΕΧ ΨΕΒΒΟΒΌΜ. ΟΙ 

σπιὰ “ἀμφιλαφὴς ψυχάσαι 
τοὶς ἐν τῷ ἔργῳ καμοῦσι 408, 
[] 

ϑι. 

μυκωμένων ὥσπερ ἀκούειν 
409, 24. 

ΟΑΤΑΤΙ ΡΒ ΤΈΑΤΕΙ 

ΥΕΒΒΟΒΌΜ ΙΝΡΕΧ. 

τεκμήρια ψυχῆς ἡ τέχνη ἀρ- 

φήτως ἀποτέπτει 455, 320. 
ἡ λύπη͵ εἰς "τὴν μητρῴαν σύν- 
ἔσιν ἀρρώστως ἐκ τοῦ ϑυ- 
μοῦ τὴν λίϑον ἕλκουσα 480, 
38. 
αὐξήσεως ἀφορμὰς ἡ ψυχὴ 
συνεισηγαγεν 428, 21. 

ἄντρον αὐτοφυῶς ἑλιττόμε- 
ψον 488, 20. 

ὄμμα ἀφροδισίας γέμον χά- 
ριτος 180, 11, 
βάϑος ἄφατον 
484, 1. 

τῆς δεξιᾶς βάσεως τὸν ταρ- 
σὸν ἐξαίρων 421, 10. 

τὸ βαπχεύσιμον ὁ ̓ καλκὸς ἐνε- 
δείμκνυτο 452, 1. 

ἔβλεπεν οὐκ ἀκράτως γαῦρον 
4206, 21. 

ὃ χαλκὸς ὑπήκουε ἐθέλοντι 
τῷ εἰδώλῳ γαυροῦσϑαι 488, 
τό. 

τὰ ἐν τῇ τέχνῃ δαιδάλματα 
48ὅ, 8 δ, 

λογισμοῦ κατηγόρει τὸ δή- 
λωμα ἢ͵ τέχνη 430, 18. 

προς λύπης διάϑεσιν μετέ- 
βαινεν ἢ εἰκών 486, 19. 
διαλάμπει ἡ τοῦ σώματος 
χρόα τῆς ἐν τῷ περιβολῇ 
λευκότητος 451, 2, 

σεμνότητος 
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δισχιδὴς κόμῃ ταῖς ὀφρύσι 
ἐπιβαίνουσα 480, 4. 

πρόσωπον δουλοῦται τὴν αἴ- 
σϑησιν (Ξρϑοίδηι15) 458, 51. 
τὰς ἀψύχους εἰδωλοποιῶν γε- 
νέσεις 424, 1. 

Εὐριπίδης τὸν 4. εἰδοποιή- 
σας 4581, 11. 

ἱερὸν τὴν καλλίστην εἰχασίαν 
εἰς ἑαυτὸ μεϑίστη 486, 29. 
ὁ λέϑος τὸν ἐν λίϑοις νόμον 
ἐχβαίνει 428, 4. 

ἐχτάδην χυϑῆναι ἐθέλει ἡ 
τς: 488, 19. 

εἰς ἐξουσίαν κωφότητος τὴν 
τἀναισϑησίαν ἐκνικᾷ 422, 22, 
ῶν βοστρύχων τοὺς ἑλικτῆ- 
ρας ὁ κισσὸς ἀναστέλλει 45], 
20. 
Πὰν ἐνηγκαλισμένος τ. ᾿Ηχώ 
425. 15; 
πρὸς τὴν ἡχὴν πρῶτος ἐξαν- 
ἔστατο πα ΠΣ ΕΣ 

ἡ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐγὴ ἔξεισι 
431, 8. 

τι " ψ' ᾿ Ω ΄ 

ὁ παντὸς ἣν ἑπέκεινα ϑαυ- 
ματος 431. 91. 
εἰς τὴν ἐπήχησιν τοῦ αὐλοῦ 
τὴν πνοὴν ἐκ στέρνων ὁ Σ. 
ἀνασπᾷ 421, 16. 

καιρὸς ἐκ χεφαλῆς εἰς πόδας 
ἐπανορϑῶν τὸ τῆς ἥβης ἀν- 
τος 428, 10. 
ὁ λίϑος ἡϑῶνϊ ἱστορίαν ἔσωξε 
457, 99 ὥς 

τὰ ἐπανϑοῦντα τῇ αἰσϑήσει 
ϑελητήρια (νοΙαρίαβ ἴῃ δη1- 
ΤῊ ΠΠΡτι5 56. Ῥγοάθη5) 480, 81. 

εἰς τὴν τοῦ ἀγάλματος δη- 
᾿“μιουργίαν τὴν. ἁεοφορίαν 
ἐφῆκε 422, 29. 
τὸ εἰς ϑεωρίαν προκείμενον 
ἄγαλμα 424, 8. 

χλωρόν τι καὶ τεϑνηπὸς ὁ- 
,«θϑῶσα 4517, 30. 
ἱμερῶδες ὄμμα 438, 11. 
ἡ λύρα ἰσαρίϑαους ταῖς ού- 

ΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΕΌΜ. 

σαις ἐξῆπτο τοὺς φϑόγγους 
450, 8. 
ἄντρον τὴν ὑπώρειον περι- 
πρέχον καμπήν 421, 5. 
ὁ .λίϑος ὀμμάτων κατασκευὴν 
ἥρμοξε 421, 21, 

λεόντων ἡ «ἄτεγκτος φύσις 
πρὸς τὴν ἁρμονίαν κατηυ- 
νάξετο 480, ΟἹ. 

τὴν ἐρημίαν κατήχει τοῖς με- 
λεσι 421, 51. 

τὰς παρειὰς ἐκοινοῦτο ἐρυ- 
ϑήματι 480, 1. 

τὸ ῥόϑιον πρὸς ὑποδοχὴν 
“ἐκολποῦτο 458, 6. 
ἠπάτα ὡς τῆς μετεώρον κυ- 
ριεύων φορᾶς 434, 26. 

τῇ -λαμπηδόνι τοῦ σώματος 
τὰ ἄνϑη δηλῶν 428, 13. 

γλαυκόν τι σέλας ἐκ τῶν ὁμ- 
μάτων μαρμαίρουσα 438, 18. 

αἱ τῶν δημιουργῶν χεῖρες 
κατόχα καὶ μεστὰ μανίας 
προφητεύονσι τὰ ποιήματο: 
432, 36. 
ὁ Δαίδαλος μέχρι κινήσεως 
“ἐνεανιεύετο 482, 30. 
ἐπεφύκει οὐ νενομισμένως 
ἡ ϑοίξ 428, 30. 
πρόϑυμοί σοι καὶ τὸν νόμον 
ἄδειν, εἰ νέμοις ὑγείαν 484, 
“15: 
ὁ λίϑος εἰς ἀραιόν τινὰ σώ- 
ματος ὄγκον διαχεόμενος 
Α3τ, 28. 
ἡ οἴκοϑεν κίνησις. 424, 8. 
ἀστραπῆς οἷον ἀπολάμπων 
κάλλος 420, 11. 

μανέᾳ οἰστρῶσα ψυχή 423,14. 
ἡ τέχνη εἰς τὸ ὄντως ὃν 
«ἐπήγαγε τὴν μέρ 428, ὅ. 
ὅπου καὶ 425, 
ἡ τοῦ ἀγέλβατοι ἐδέα τῆς 
ὑγείας τὴν οὐσίαν ἐν ἕξαυ- 
τῇ φέρει 454, Ἐ1᾿ 
ὁ ϑυμὸς τῇ δύμῃ τῆς ὀργῆς 
παραγραφόμενος 480, 23. 
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παράφορος ἕστηκε (μεϑύων) 

ἡ πέτρα κάλλιστα ὑποκρίνε- 
ται τὸ τῆς. τριχός 480, 12. 

σπανίξων αἰσϑήσεως ἔνοικον 
ἔχειν ἐπιστοῦτο τὴν αἴσϑη- 
σιν 428, 50. 

τὴν χορείαν ἔπληττον 488, 22. 
μόνην τοῦ πορπήματος ἐλευ- 
δ ερῶν τὴν χεῖρα 4206, 29. 
προφητεύουσιν οἵ λόγοι τέχ- 
Ψϑης͵ ἱερά, 434, 11. 
ἡ ,δύμη τῆς ὀργῆς ἌΒΟΙ 29: 
σάτυρος “ιονύσω σκιρτῶν 
422, 1. 

ὃ λίϑος εἰς “συμβολὴν ἐπὶ 
τοὺς αὐχενίους τένοντας 
προσέρπων 422, 11. 

συνανακινεῖν σύνεσιν ἔμ- 
φρονα 481, 9. 

χαλκὸς συνεξελιττόμενος πλο-" 
καῖς 488, 12. 

οὐ τύπος τὸ ὁρώμενον, ἀλλὰ 
τῆς ἀληθείας πλάσμα 438, 25. 

Ὁ 

πάσαις τύχαις ἄτρωτος λί- 
ϑὼν γένεσις 482, 25. 
ὑπακούει τῷ πάθει ὁ χαλ- 
κός 424, 98. 
εἶδες ἂν ὑπανισταμένας φλέ- 
ιβας 4321, 15. 
ἁψαμένῳ ἡ ϑρὶξ ὑπεξανι- 
στατο 43ῦ, 9. 

τῷ ϑεῷ τὰ 
498, τύ. 

τὸ τεϑνηχὸς ἡ λίϑος 
δυετο 425, 328. 

εἰς τριχὸς ἄνϑην ὑπεσχίξετο 
428, 
ὃ ΩΡ ̓Υοπένεε: τὴν αἴσϑη- 
σιν 438, 8. 

οἵ πεπηγότες τῇ φύσει πρὸς 
τὰ ἔχγονα τῆς φιλογονίας 
ὅροι ἜΣ ΤᾺΣ 

χαλκὸς ϑρυπτόμενος καὶ εἰς 
εὐσαρχίαν χλιδῶν 434, 20. 

χρῶτες κόρης; μαλϑακοί432, ἮΣ 
ἢ ἐπὶ τὸν ψόγον ὁρμή 4860, 
24. 

ἔνδον ὑπήχει 

ε , 

σπνυπε- 



ΙΝΌΒΧ ἈΒΕΤΝ 

ΑρΡ. βἰρηῖϊῆοδῦ ΑΡΟΙ]ΟΜΙ δορὶ βύθ]αθ. νο]. Ι, 848-808, Φ. 

1τηδρίηθ5 ῬΒΙοβίσγαι ἱπηϊου5; Κι, (8115 γδίϊ ἐκφράσεις νοὶ]. 

Π, 890--458. 

Α. 

ΘΆΡΔ6 142, 9]. 
ΑΡδυῖ5. 200, 7. 
ἌΡ δον 2. 165, 28. 107. 284 
εῦ 95.9.5: 
ΑΒΘ αὐὸ8 2, 880, 2. 
τον ενοῦ 9,80... Ὁ». 

ΑΡιηηδ, 10, 20. 
Ἄβιοι 151, 4. 
ΑΡγδαδίθβ 2, 859, 11. 
ΑΡγαπβ 2, 180, 24. 
Ἄρπθοιηϊα, ἢ, 9... 951. 100; 91: 
ἈΑσδηΐμι5. ΟὔΥΒΟΥ 2, 267, 1, 
Ἀσαγηδηῖϊδ 2, 62, 2. 
᾿ΑΌσ58, 2. 172. ὅ. 
Ἀοοϑιηθ5 ὅ9, 17. 
Ασμδοα 347, 14. 2600, 10. 
ἈΘΒάΥηδ6 14], 4. 
ἈΘΒΘΙου 5. 2, 218, 4. 826, 16. 
Φ, 397, 24. 

-- ἐναγώνιος ρος 90. 
᾿Αἀχερουσίας 1. 3, 910, 1ὅ. 
πος 00. Ὁ Ύϑς ΜΟΣ ὐὐ9 7, 
19. 2, 155. 6. 158, 8. 166, 9. 
ΤΟΘῚ ΤΣ 189, 11 190: 0. 
911, 1 ϑΟ Ὁ ΘῈ 18. 

ΑΟΒ1Π165. Ἰρογῦιβ Ἡργοαϊα 2, 
ΒΒ. ΟἹ. 

Ἀογιδῖαβ 920, ὅ 
Αοΐδϑοι 2, 316, 14. 
Ἀοσίαθυϑ 2, 157,21. 158, 98; 

1π6: 

ἈΑαπηρέαϑ 2, 201, 28. 
Ααοηῖβ 2, 228, 21, Αἀοῃῖαιβ 
Βογίι Βοιηδθ 1, 280, 22. 

ἈΑαγαβέβα 29, 8. 808, 10. 
Ααγεαβίτιβ 2, 822, 9. 240, 22. 
Αἀτγίδηδ ΟἸγιηρία 2, 42, 22. 
Ααγῖδηϊ ἀτθ5 Μίγβίδο 2, 86, 238. 
Ααγίδηιβ ᾿πηρουϑίοῦ 8396. 19. 
2. Ὁ 1 ἘΠ ΊΒΕ ΒΥ ὙἘΈΡ Σ 
43,. 8... 44, ὅ:. 46, δ. δ΄, δ᾽ 
1517.,. 90. 

- βορμιδία 2, 89, 82, 9, 9. 
96, 14. 101, 20. 108, 2. 104, 
2.: 1ὸῦ, 10 ΠΟ ΠΡ 19 5 
121, 11. 

Αθϑδοῖάβα 2, 209, 16 οὐ 29. 861, 
8. διπηΐ τηϑίογθϑ Ηδυοα β 80- 
ΡῬμδίδθ 2, δδ, 17. 

Αϑδϑαᾷ 2, 188, 17. 
τὸ Αἰαντεῖον 2, 181, 11. 158, 8. 
Αορίθϑ ᾧ 401, 7. 411, 22. 412, 

10. 
Αδρδθ ΟΠΙοῖαΘ θ, 18, 
«ἰγαῖος πόντος Ὄ, ΡΕΥΡΌΟΤΕ 
«Αἰγαίων σεισίχϑων 197, 28. 
οἵ, 2. 48. 10. 

Δορίπα 148, 28. 
ἈΑδριϑίμιβ 2, 888, 28. 
ἌΘΡΎΒΕΝ ϑαυμαστικοί 188, 
Ὁ: ἀγείροντες 2562, 7, Αθρ. 
αἰββυιδάθης Νουοηὶ ἐοβϑίομιθμι 
1ϑίῃπιι 148, 26. 



Ε΄
 Ωὦ 

; : 

ἈΑορσυρύϊογαμη ἴαβίαβ 110, 18. 
παῖδ 2390, 14. 

Αορυρίιβ δηςααίββίτηδ 98, 18. 
ΑΘ] δητ5. Ῥγϑθ. ρυϑθί. 271,11. 
Αϑιαητι5 βορϊβδία 128, 8. 
Ἄδθηθαβ 2, 169, 11. 190, 18. 
Αϑηῖβ 2, 98, 12. 
ΑΘοΙαμὴ Ἰποαὶ 9...) ὕ. 
ΑΘο: ἀσκός 98, 4. 
ἈΘΘΟΒΙΠ65. ΟΥ. τὰ πα ΣῈ 
90. 

- ΡΒ]. 86, 15. 2, 257, 12. 
Αδβοθυ 5 220, 8. 2, "ἐν 22. 

ΑΘβοα]αρῖαβ 118, 10. 198, 0. 
ἘΠ ρ, 516,.19: 177. 4. 
999, 19. 284, 14. ΑΘΡΊΘΙΗΒ15 
ἘΠ θ : 98. 15: 1θ0.:. Ῥοῦρα- 
ΘΗΝ 9. ΑΘΡ 19.. 111, 25. 
Παιάν Κ. 434, 18. ρδθδῃ 
ΞΌΡΠΟΟΙΒ ἴῃ ΔΟβοα δ ρΙ ΠῚ 
284, 24. 

ἈΘΒορὰΒ 114, 82. 1106, 8. 2, 
298, 22. 

δϑίμπου οδϑὲ γένεσις θεῶν 111, 
89, 

-ααἰπέπμπι οἰθπιθηΐτιι 111,51. 
Αρίμίοροβ εχ [παϊὰ οὐἰτιπαϊ 
98, 11. 220, 81. νομάδες 259, 
81: Αδεΐορία 204,1. Αϑιμῖο- 
Ῥΐδθ δυθουθβ 299, 19. πῖνϑϑ 
600, 25. Αδίβιορτιμη ΘΟΠΊΠΊΘΙ- 

21, 

οἴπθτη αὐτὰ Αορυρί5 20, 8... 

ἀετίτης λίϑος δ1, 18. 
Ἀδίμα 117, 10. 
ἈΑρδιηθημο 32, 157, 80, 118, 0. 
11ὅ, 12. 180, 27. Αρ. βϑραγδῦ 
Βορούδδι), 80 Βπῦοθα 2, 
221, 4. 

Αραμηθιηποιῖδθ ἱπουτηδε 2, 100, 
2. 

Αραδίμιο 2, 61, 28. 
Αραΐμο ἐγαρίοιιβ 2, 17, τ, 
Ἄβαγθ Ὀ , Ἰτο. 
οὗ ἀγείροντες 1δ7, 28. 11], 
21. 

Αρθβιαιβ 2, 228, 17. 
ἄγνος 86, 22. 

ΙΝΘΕΧ ΒΕΕΟΜ. 591 - 

ἀγνώστων Φρεκίν οι ΕΣ: 
ΑΥΠ6η15 207, 2 

Ἄρτδα!ῖ ξαπάτα Ἰ 10. 
τὸ ᾿Δγριππεῖον ΑΠιοηῖδ 9 9. 18. 
8ῦ, 19. 

τὸ Αἰάντειον 93. ΟΣ 
ΑΙᾶχ βἰθρμᾶβ ὅ4, 3. 660, 52. 
Αἱᾶαχ Τωοοτὰ5 2, 174, 25. 89. ἃ. 
-- Τοϊδιμομῖτβ 32, 161, 11]. 
158, 1. 169. 12. 114, 10.-189. 
1} 150;... 

- ΤΙπποιηδ οἢϊ 86, 8. 
ΑἸοΘΟϑίβ 1604, 7. 2, 148, 26. 
ΑΙΟΙΡΙΔ465 841, 24. 2,.12, ὃ. 
15. 91. ΟΝ ς «0. 

ΑἸοΙηΘ4ο ΠΙΡογίτι5 Ηδθνυοαῖβ 2, 
635, 25... 68; 11. 09: 15᾽ 

ΑἸοΐηοιιβ δρια Ηοιη. 1359, 18. 
ΑἸοΙηου 5. βίοϊοιβ 2, 40, 39. 
ΑΙοηδθο 150, 29. 219, 18. 2 
212. 8. 

ΑἸοΙΘηἃ 2, 248, 12. 
28. 

ΑἸΟΥΟΠΘΙ ρΊραηΓ15 οββα 2, 140, 
ἘΠῚ 

᾿Δλήϑεια 2, 582,28. 
ΑΙΘχαπου Οαρραᾶοχ πσπολυ- 
ἕστωρ 2, 1171. 951. 

ΑἸΟΧΘΠΩΘΥ τηᾶρητι5 ὅ0, 19 εἐ 
οος δ... 15:. 15: 016 5 Ὁ Ἐὰν 
28. θη 20. -3239» δῶν. ὩΣΌΘΣΙΣ 
Ὁ 159. ὧς 99. 1. 
πεν τς Βορἶβξει ῬΑ ἧς 20. 
ΑἸΘΧΘΠΘΘΥ βἰγ ΡΔ.15 2, ἢ 954. Ἂς 
ΑἸΘΧΘΠαΤΙΩΙ 184, 19. 
ΑἸοδάδθ 2, 80, ΝΗ ΑἸοΔ δ 
οϑϑα 140, 8. 

ΑἸΡ65. 9.20. 12- 
ΑἸρΡΙΘι5 8591, 25. 2, 848, 2. 
διηαυϑη τ η88. οογοπδθ 3, 208, 
18. 

Φ. 398, 

ΑἸηδ5815 ἴῃ ᾿Ιθοῆθ τητίϑίβ 
,(202, 10. 
ἅμαξα χρυσὴ ἱπρογνδίοστμι 
998, 16 

ΑΥθαΖΟμ6Β 2.15. ΘῸς: ΘΈΡΕΙ. 
944, 2. 

ΑἸηδβίῃδϑ δἰμ]οίᾳ 284, 22. 



22 

Απσπηοη Ῥδίου ΑἸθχδπασι 84,0. 
ΑἸ οῖ5 ρογραΐθίϊοιι5 2, 
ΤΊΘ. 1 

ΑπιοθΡοιιβ ΒΠΒΌΥ1ο 109, 18, 
ἀμπέλοις. ἵμάντας περιάπτειν 
Ὁ,.,..:84. 
ες 29. 161 
2, 48... 95.. 982: ὃ. 

ΑἸΡΠΙΟΪ65. βορμϊῖβία 2, 81, 6, 
ΘΟΕ: 
ΑἸρδιοίγομϊα 142, 18. 2, 118, 
9.2. 
ΑἸρῃΐοῃ 2, 809, 2. 
ΑἸΩΡΒΙΠ]ΟΟΝΙ 5. ναΐθϑ 2, 149, 1, 
Απρ για 2, 212, 21. Κ. 438, 
16. 

ΘΙΉΡΒΟΥαΘ Οτδέοδο 2, 139, 22, 
Απηγοίδθιιβ Αρο]1Ὸ 98, 1 
ΑΠΊΣΤΠΟΗΘ ο. 90, 95. 
τὰς ἐξ ἀνακτόρου φωνὰς ἐπι- 
τραπῆναι 2, 108, 16, 

ἈΑπηϑαχιιϑ 2, 984, 94. 
ΑΠΑΧΕΑΡΌΥΔΒ 8, ὅ. 12, 86. 40, 
25. 818, 33, 

Αποδοαβ Φ. 417, 
ἈΠΟΠ 565 τὴ 996, ἃ 
Απαοοϊᾶθβ 2, 79, 18. 
ἀνδραποδιοταῖς εὖ ἄνδρα- 
πόδων ἘΡΈΠΤΡΙΣ τηξογαϊοΐα 
Οτδθοῖα 8519, 

Απαυῖὶογττη ἘΕΣΟΣΤΑΕΕ 2.929) 
12. 

Απαγοτηθῆς 23, 586, 14. 240, 12. 
ἀνδροφάγοι ΑΘ μΙορο5 540, 4, 
α. ϑονίπδο ᾿ 21.7.16: 

Απᾶτχτιϑ τ τ ματορ 
Ὁ Π111}1 ΒΘ Ρ ΘΠ ῬΙ Δ μθῥαγυη οορ- 
ΠΟΙΉΙΠ65 110, 28. 
ἀνομοίων ἔρως 201. 7. 
ὁ ἄνω ϑρόνος Ἔοιπδδ ΔΥΕΣ 
ΤΟ; ὋΣ: 

Απίϑοιβ 2, 914, 2. 
Απίμοθαᾶο 2, 961, 27. 
Απὐμοβϑίογια 181, 28, 
ΑπδρΡοπα 2, 388, 23. 
ἈΠΊΠοὐμτΒ Ὡ, 849, 28. 
Απίϊοομῖα ἡ μεγάλη 10; 5. ἿΤ' 
οὔ. 194, Ὁ, 949, 9ὅ. 2, 1, 6. 

142, 52, 

910, 8, 

μὸς τ τὐλσζνον 

ΙΝΌΕΧ ΒΒΕΌΜ. 

Απίϊοσῆτι5 Τὸ χ ὅυσίδθ 40, 13, 
--- ΤΒοβϑαδθ 2, 251, 11. 
ΑπθΟΟμτι5 Βορμῖβία 2, 74, 82. 
τὰν ξεῖν: 

Απέορα 2, 248, 18. 
Απεραίθυ βορβία 108, 28. 
Απέρμδίθϑ 2, 188, 12. 
Απθρῃο ἘΠδιηΠτιβῖτι5 2, 1ὅ, 16. 
Απεϊβίμθηθϑ Ῥαγῖι5 152, 10. 
--- ϑοογδίϊοιϑ 144, 8. 
Απήπτῃ 880, 15 οὐ 21. 
Απδοηίητιθ ΟΔΥ808114 2, 12], 
28. 122. 20. 12, 21. 

πες Θονάϊαπηβ ΔΝ Ἢ 1: 
-  ῬΙΠΒ 2. 2. 830. 45, 14. 68, 
5: 71: 14. 

Απγέαβ 261, 17. 
ἄορνος πέτρα 51, 4. 
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9ὅ, ὃ. 

ΑὐᾶΡ68 9. 61. 194..0]1. 
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22, 
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. Αγοϊδΐαμῃ 2, 8, 4. 
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ΑἰΠδμη45 ΚΑ. 457, 21. 
᾿ἀϑηνὰ Φ. 402, 10. Κὶ 455, 
10. ΔρΡ. 56θ8, 2. ̓ ᾿ϑηνᾶ ΡΞ 
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αὐτολήκυϑος 3 2, 0, 8. 
ἃν ἐκ Παιόνων -- Φάσιδος 
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δῆτ {ἰίσθη 181, 20. 
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Οδρίβιις Βοθοίϊδε Η. 2, 371, 
10, 
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Κλάρος 2, 226, 20. 
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κλήρωσις τῆς ὑπάτου ἀρχῆς 
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Οοπμηοᾶμπ5 ἴπηρ. 2, 94, 1. 97, 
19. 
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πρατὴρ συγγνώμης 92, 80, 
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99, 359, 29. 

Οτοῦμοῖβ 2, 551, 19. 
ΟΥιβαθιιβ βίη 118, 19. 
Οὐ δ5. 9 ἬΣ ΘῸΣ ΤΥ 8. 259:.9. 
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οΓοοΟα Ππ5 2, 204, 11. 
Κρόνος 281, 24.. 
Οἰββιἀθιητιβ Ἄ, 60, 12, 
Οἴδβῖρμο οὐ. Ὦ, 923, Στ. ΕΝ 
-- αὙ05 21, 28. 
Ογοὶοροβ 2, 164, 2. 869, 11. 
Ογοπὶ βοπίαμι 2, 1602, 1. 
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Ἡ]ΡΡοπιβᾶο 2, 388. 21. 
Ἡ]ρροβίμϑηββ δίῃ]. 2, 261, 25. 
Ἡογηθσιβ 2, 186, 4. 160, 17. 
ΘΠ Θ᾽ 5.194..40: 195.. ὅ, 982, 
16, 

Ὁμηρέδαι τεοοοπέϊογοβ δρίοὶ 2, 

248, ὅ. 

ΑΣ ὃ 
Βορ!]ξοάγοιηὶ 268, 80. 
Ηοτϑε 23, 389, 3---11. 810, 271. 
988, 24. 

Ἡγδοϊηίηῖα 2, 282, 28. 
Ἡγδοιπίμηβ 2, 197, 22. 2260, 

160. 828, 6. 
Ἡγαγδοίαβ ἢ. 600, 18. 84, 8. 
ἩΣ.1185 2, 166, 38. 197, 93. 
ΧΙ οδδα 2, 140, 7. Ἡγ]1ὰ8 
Φ. 418, 29. 

Ἡνπηθίξιιβ 2, 8ὅ8, 38. 
Ἡγτηηδοιιβ 2, 188, 382. 
ἩΥΡΘπαΒ 8[}]. 2, 267, 14. 
«ΕΓΥΡΕΥα65 2, 21, 18. 98, 0. 
Ὕπνος πομπὸς ᾿βαγροᾶοπίβ Ἃ 

191... 18. 
Ἡγτόαπῖ 18, 28. 

ΙΝΌΘΕΧ ΒΕΕΌΜ. 

1. 

Ιδτοϊάδο 184, 8. 
ΤΆΤΟΝΑΒ. 852; 21: 95; δ: 5017.9 
1450} 2, 248, 28. 262, 80. Φ. 
401, 8, 420, 1. 

ΤΟΒΕΠΥΟΡΠΒΔΡῚ 123, 8 
1464 Ογεΐδ 12, 29, Τγοδαϊβ 
2, 685; 8: 107,21. 116,9: 1:Ζ8. 
959: 0159. τ ΟΠ ΔΈΝ 

ΤἀοΙηΘημΘα5β 2, 174, 8. 
1515 τιβὰ8 1 580 7158 33, 7. 98, 
80, 2,.104, 8. 188..32. 

ἸΡΉΪν ΟΤΩΙ τηοπξαβ 1171, 29. 
ἡ Ἰλιὰς ( (γῆ) 131, 11. 
1115585 2, 589, 1. 181, 18. 
1ΠΠΘΡῸ δἀοταῖα ΤΟ ΡῚΒ ̓ ΒΔΌΣΙΟμΙΣ 
29. 28: 

- πηρούϑίοσὶβ οι. 1ὅ, 2. 
ΠΥ 2, 139, 14. 255, 81. 
ΤΙ δοΒαΒ ἢ, 2, 800, 8. 
τς ο0; 17... 81,30. ΤΟΒ ΠΩΣ 
ΓΡΕΔῸΝ 

ἸηΔΟΤΆΙΩ τη 68 69, 
12, 8: 

ἸΙνδοὶ οἵ μυρεψικοί 329, 8, 
Ἱπάογάτη {μθο]ορὶα 811, 81, 

99. ἼΟ, 14. 

1πᾶᾳ5 Η. ὅ8, 34. ὅ9, 19. 60, 1. 
192, 14. 204, 15. 

πὸ 3, 862, 21. Κ. 4838, 1. 
1η5118 δα ιδίϊς τηΐου Οσθέϑιῃ δὲ 
ΤΒογδῖ 1δὅ8, 2. 

Τηγοῦβ 2, 14, 11, 
10.19.5. 
ἐοβόλα 1418; 11. 
Ἰόλεως 960, 380. 
Τοπ65 2, 32, 10: 8582, 31. ΑΡ: 
806, 1. 

Ἰωνικὸν ψήφισμα 137, 18. 
- ὑπόδημα Αρ. 868, 11. 
ΤΡΉΙ5 2, 188, 81. 
ΙρΡΒΙὰ5 ἢ, Εαγγεῖ 2, 8579, 28. 
- τὰχ ΕἸ1α15 πὸ 12. 8509.25. 
1586τ|5 509}. 2, 98, 9. 8, 14. 
90, 6. 40, 14. 

- οΥ. 2, 20, 8. 
ΙΒαροσδβ 999, 19. 

845 
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1515. 9, 5355,. 9. 209, 1Π 
ΙΒηδῖιβ 2, 149, 4. 185, 11. 
Ἰβοογϑδίθβ 2, 19, 27. 89, 18. 
1556 ἀομθ5 2, 172, 29. 
15515 83, 29. 
Ἰϑίοσ Η͂. 84, 24. 3, 112, 99. 
212, 14. 281, εἰ 814, 9. οἰυϑ 
ΤΕ 2, 157, 22. 

Ἴσσϑμια νἱποῖξ Νότο 143, 16. 
229, 18. 

τὸ τοῦ ᾿Ισϑμίουϊερόν 2, 280, 
29. 562, 18. 

᾿Ιοϑμοῦ ἄδυτον 2, 862, 28. 
᾿Ισϑμοῦ ξοπδῖο 148, 10. 170, 
95, ἃ, 220, 18. 

Ταᾶδοϊ 186, 18. 191, 22. 
Τα ϊα Του 181 ἀχοῦ 258, 19. 
- Τοπαᾷ 4, 2. 2, 121, 24. 
50, 1: 
Τυ] 16 πὰ5 2, 00, 52. 
ἴυγγες 29, 1. 222, 1. 
Ἰχιοῖ 117. 19. Δ], 9: 209; Ζ: 

7. 

Τιαράδοϊάβο 2, 602, 14. 
ΤΠΑΡΥΥΙηΒυ5 152, 25. 817, 12. 
ΤιΟΟΏ65 140, 18. 149, 28. 152, 
, ϑ, 10 οὐ 90: 205; ὉΣ 
ΒΟ ΟΡῈ 
Τιϑοοπ Ρ5ΘΡ ἢ ἴϑπια ἀρ. 862, 
29 

1,880 106, 11. 
1, ΔΟΒ ΥΥΡΌΠ 65 2, 1604, 8. 
1815.) 294. 9. 240, 951) 247, 
20. 248, 12. 

Τιϑῖυ5 825, ὅ. 2, 228, 15. 
Ἰδυῖδο 145, 17. 815, 11, 
ΤιΔταρ 5 δ΄μ]. ἃ, 207, 19, 
Τιδοάδιηα 2, 180, 27. 854, 38. 
1δοάϊοθα 2, 42, 14. 49, 26. 
54, 14. 

Τιδοιηθάοῃ 2, 1806, ὅ. Φ. 414, 1. 
Τιατῖθβα 2, 115, 15. 
ΤΑΙ Θη 65 199, 29, 
Ἰοδθηδυαμ Ρραγίιθ 28, 206. ὅθ, 
82, 

ΙΝΘΕΧ ΒΕΕΌΜ. 

Το 8ᾶάρεα 8385, 7. 
ΤιΘΡοπαθὰπιὶ 152, 81. 259, 29, 
ΤΠ ϑοβδοὰπι 148, 9. 2, 808, 18. 
1,648 2, 243, 12. 
Ιμϑῃηπΐα βῶλος 2, 171, 29. 
Τομυ5 242, 24. 2, 28, 29, 

1561, 26. 259, 28. 
“Μηναί 2, 380, 18. 
1.60 Βυζϑηΐιιβ 2, ὅ, 11. 
Ιθοηθ5 239, 29. 2, 62, 27. 
Τωϑοιῖᾶδβ᾽ 519. 91.959. 91 
Τιϑοπίάδθ Βϑρ]ογατῃ 142, 15. 

Τιθοηϊάαὰ5 ἩΠοαϊα5. ΟΌΓΒΟΥ 2, 
216, 4. 218, 4. 

Τιθομθηὶ 2, 11, 30. 
ΤΙ ΘοηἴΟΡΟ] 15 202, 21. 
Τρθύσμηπιτῃ 184, 260. 
ἸΘΡοΥοΒ 115, 91. 2.903; 10. 
Τιορύϊπ65 2, 89, 28. 108, 80. 
16Ρτ15 τηϑῦῖ πη 240, 8. 
“Μητώ 162, 20. 
ΤΠ, 5015 18Ρ185 2, θ4, 19, 
ΤΠ Θθομᾶχ Αρ. 862, 24. 
165 0ι5 138, 6 οἱ 27. 187, 16. 
2, 171, 9. 181, 16. 

Τιουόὰ 1η8. 3, 211, 14,212. Ὁ. 
Το ποδ5 418, 18. 
λευκὴ ἡμέρα 160, 27. 
λευκοὶ ὄρνιϑες 9, 212, 24͵ 
ΤΠϑαοῖρρίά65 2, 948, 88. 
Τιϑυσοῦποδ 210, 51, 2, 862, 21. 
Πρ γε 2, 118, 18. 204. 8. 514, 
8 910; 19: 

Τ]ογηλμῖτι5 (5. Αὐγτηπῖ85) 2, 
228, 21. 

Τὰ] γθάθαπι 178, 2. 
Τλπᾶϊ ἐθιαρ]απι Μίπουναθ 842, 
ὅ 
- ἴογγα 2, 818,11. 
Τηαῖον ἀπὶ 58οῦδ 819, 9. 
λίϑοι ἐκ σελήνης 293, 10. 
ΤΘΟΥΙ 8950. 210 Ὁ 10 28. 
Τιοσ τα 5 ᾿μἰδεοριιδπΐα 2, .108, 
18. 

λογιστεύειν 2, 3ὅ, 15. 
ΤΟ] αητι5 50Ρἢ. 2, 838, 29, 74, 
2 5 9»... 

Ἰοϊορῃρὶ 211, 2ὅ. 
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ν. Ύ.ἽἝΣΨζΏ 

ΙΝΌΕΧ ἘΒΕΌΜ. 

Τοῖπ8 ΡὮΏ11ο05. θ4, 20. 
Τιαοῖὰ5 γ οταβ 2, 67, 26. 68, 22, 
Τιὰουῖίπι5 Αρ. 560, 26. 
Τὰ π]8. βαμϑίοσιτη 2, 68, 29. 
Τότ 68 2, 298, 28. 
λυχνίτης λέϑος 57, 18. 
Τγοῖα (φγδϑαϊατα) 2, {52:75 
Τιγοΐουττα ἀρχιερεύς 2, 112, 
28. 

Τιγοοτηθ65 196, 19. Φ. 392, 1. 
Ὡυγοῦγριβ 288, 19. 809, 21. 
6.1 15. 149, 80. 151, 12. 
258, 18. 288, 9. 240, 25. 

Τγοῦβ ἢ. 2, 42, 15. 
γα 18 817, 51. 228, 11, 2, 8519, 
10. 8520, 2. 822, ὅ οὐ 11]. 8806, 
25, 8871, 117. 588, 20. 85, 19. 
ϑδῦ, 10. 

ΤΥ βἀατοῖβ ΔΌΒ]. 2, 208, 1 
ἡ λυγδίνη 2, 294, 14, 
Τγποθὰβ 2, 861, 10. 
λυρικοὶ νόμοι ὃ, 120, 2. 
ΤΟΥ 6ΒΒ1|8 2, 181, 18. 
ΤΙ ΥΒΘΠΠΟΥ 18, 2. 89, 28, 
1, γ581885 Οὐ. 2, 247, 24, 
- ααἰάδιῃ Αρ. 80, 18. 

Μ, 

᾿μακπροκέφαλοι ἘΦ ΟΤΩΣ 
μαγάς Ἀπ) πον19: 80. 
ΤΑΔῚ ἊΡ. 860, Ἱ; 
ΤηΔΡΊΟΘ 6 ΔΥ 15 ΒΡΘΟΙ μ1η8 99,22. 
᾿μαγνῆτις ψῆφος 119, 6. 
Μαῖα 2, 8380, 28. 8581, 18. 
Μδρδμαου ἢ. 240, 16. 
-- Ρ. Ῥϑιιοοῦι 2, 18, 4. 
Μϑβοηΐϑ 87, 91. 
Μαδβοίϊβ 2, 511, 24, 814, 10, 
μακάρων νῆσοι 1660, 99. 
Μα]θὰ 101, 9. 148, 20. 152, 9 
οἱ 20. 2, 269, 28. 

Μαιμευεῖπαϑ 3, 67, 20. 
μανδραγόρας. 811, 16. 
Μϑμάγοθθῃθβ Δ.Ὡ]. 2, 212, 21. 
μαντικῆς δθπεΥδ 854, ὦ». οἷς 
ΟΡ ΝΤῊ 

ὅ88 
Μαγαΐμβοη δῆμος 2, 600, 17. 
69; .28..125. 55.18.5: 

- Ποσοβ 2, 61, 18. 
Μαγδύμομῖα ρασπϑ 32,.260ὅ, 21. 
Μϑδγοΐδητιβ ΒΟΡἢ. 118, ὅ. 
Μδυοῦβ ᾿τηρθύδίου 5, 49, 21. 
67, 28. 69, 15. 70,. 5: 9; 28- 
71. 28. 88, ὅ. 87, 14. 92; 28. 
208, 3. 

- 5008. 2, 40, 1. 102, 18. 
μαργαρὶς Ιπᾶϊοᾶ 67, 4. 122, 
25. 125. 24- 

μαργηλίς 2, 862, 1. 
Μαῖο 2, 129, ὅ. 149, 8. 322, 
18. 

ἹΜαρώνειος οἶνος 3, 322, 12. 
Μδυβγὰβ βδίγσαβ 2, 80, 80. 529, 
11. Φ. 594, .18. 

ΜδΥβυδ8 ἢ. 240, 16. 
τηϑυ ! ογα5 118, 28. 
Μαββαροῖδα 815, 17. 
Μδαβοῖτβ 2, 9, 14. 
μηχαναὶ ὑπόγειοι 32, ὅ9, 90. 
Μοάβα Φ. 401, 1. 411, 14. Κ. 
480, 18. 

Μβεᾶβδδε [ρου 2, 157, 24, 
Μεαι 215, 18. 
τηϑαϊοα 8185 6Χχ υὙδίϊοιηδέϊοῃθ 
οΥἷα 118, 7. 

ταθαϊοοβ οοτηῖϑηΐαῦ αΙΒΟΙΡῸ]Ι 
δα δοργοῖοβ 8522, 11. 

Μεραθαΐαθβ 52, 24. 
Μερϑδογὰ 2, 816, 12. 
Μεοραγὰ 882, 14. 2, 
ὅδ, 18. 

--- χοῦ Ἡρυοῦ]5 2, 8517, 9. 
Μαριβθαβ Ασδύπδη 142, 20, 
922, 29. 

-- Βιάγσηϑεοιιβ 2, 118, 9. 
Με]διροαϊ απ οΥ̓ΔΟΌΪΠΙα 
184, 9. 

Μέλας 5ἴπιβ 2, 205, 25. 
ΜοΙθαροῦ 2, 226, 8. Φ. 417, 19. 
Με]65 2ὅ9, 10. 2, 801, 14. 
ΘΟ... 
Μειδία 261, 17. 205, 8. 
“ηλιακὸς 5ἰπα5 2, 59, 81. 
ΜεΙῖθοϑα 2, 171, 28. Φ. 419, 10. 

41, 15. 
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Μαειιοογίδα οαϊία8 109, 22. 2, 
ὅ9; 28. 07, 95. 9083; ἘΠ΄ 

ἹΜελιταῖα κυνίδια 2, 869, 10, 
Μδεροιθηρ Φ. 414, 20. 
ΜοΙτ5 ἰπ5]8 94, 22. 8521, 25. 
Μουῖποη ἀϑίμῖορϑ 132,8, 208,5. 
9, 107, 28. 805, 1ὅ. ΚΑ. 495, 
11. 482, 4. 

- Ττοΐδπιβ 2, 168, 4. 
- Ηογοῦϊβ ΠΠογέιβ 2, ὅ6, 22, 
οὔ. 1, 91, 11. δὶ Μέμνων πο- 
τηϊη δ 

Μοηθογαίθϑβ 2, 1389, 18. 220, 8. 
Μοποῖδυβ 2, 168, 20. 178, 117. 
226, 6. 280, 8. 849, 28. 

Μοποϑίπουβ 167, 10. 2, 158, 18. 
188, 21. 

Μεπίρριι 144,1. 1δὅ, 260, 202, 
9]. 248. ὃ. 
Μοποδοίαβ Δρ. 805, 24. 
Μαεποροραβ 2, 800, ὃ. 
ΤΩΘΥΡῚ 2, 867, 80, 
Μοζοϑ 98, 18. 204, 2. 2, 108,1. 
Μθυορ685 2, 140, 6. 
Μηρός ΤΠΟΠ8 50, 10. 
τὸ μεσημβρινὸν κήρυγμα ἱπ 
1.415 ΟἹ. 210, 28. 

Μοβοροΐϑιϊα 26, 20. 
Μδββθηθ ἀγοδᾶϊβο 294, 80, 39, 
9. Ή 99. ἘΠῚ 

Μοβϑδηδ ΘΊΟῚΠ186 178, 8. 381, 
21. 

Μοίδροπίαμῃ 180, 9. 
Μροίμγμιμδ 188, 7. 187, 15. 2, 
184, 28. 

Μιᾶδ8 241, 28. 2, 825, 19. 
ΜΊ]6β1: Αρ. 864, 8. 
ΜΙΙοίαβ 127, 81. 
ΜΙ]ο 81}]. 2, 261, 10. 
ΜΈΉΟΙΗΪ5 βίδα 147, 8. 
Μητδαθβ 2, δὅ, 19. 
Μιίπηδβ 1, 40, 28. 2, 48, 12. 
μῖμοι γελοίων 162, 14. 
Μίποβ 108, 11. 152, 28, 
Μιπούδαχαβ 162, 26. 2, 8517, 27. 
ταῖν α βδοθτδοξπτι 147, 25. 
μνήμη αϑῦ χρόνου δαΐ τηϑῦθυ 
δαῦ Η]18 2, 836, 15. 

ΙΝΘΕΧ ΒΕΕΌΜ. 

μνήμης τέχναι ὥ, 86, 37. 
Μηδβδυομῖᾶθβ 808, 18. 
μόλυ Ὡ, 184, 12. 
Ἱῶμος 3, 944, 21. 
ΠΟΥ ΠΟΥ ΠῚ Βρθοῖθββ 1 5ΟΙΉηῖ5 
ῷ, 184, 29, 

Μυπδίταβ οὐἰἰἰοὰ8 2, 49, 8. 
71, 28. 

Μάαβδθ ΑΥΠΘηΣθηβίαμι τη ΓΟΠΐ 81 
ἄπο685 2, 852, 81. 

Μυβδοϑαβ 2, 162, 18. 
Μυβϑιὰ ΑἸοχαπᾶνιθθ 2, 57, 
44, 6. 

- ἴῃ Ἠδ]ίοομα 148, 1. Κὶ. 429, 
20. 

Μαυβομῖαβ ΒΑΡΎ ]οΟΠπῖα5 158, 31. 
1604, 17. 1718, 26. 271, 28. 

- Τγυγῆθηῖϑ 271, 20. 
- Τ γυῖα 2, 64, 28. 
Μγοδὶα 2, 48, 16. 40, 2. 
ΜΥ ἄοῃ ἢ, 616, Βι 
αἱ ἐκ βασιλέως μύριαι 2, 18, 
20. 

μύρμηκες Αοἰδίορυια 304, 27. 
Μγυμὶάοηθα 2, 107, 11. 180, 
10. Φ. 406, 16. 

μύρον Ιπᾶϊοατῃ 84, 27. 
Μγυθ]ὰΒ 2, 819, 9. Φ. 404,8. 
ἡ ἐν Μυσοὶῖς μάχη 3, 145. 
1460, 2. 150, 6. Φ. 406, 14. 

Μ.ϑ8. 81]. 9, 288, 10. 
μυσταγωγεῖν 1851, 21. 118, 20, 
2, 10, 24. 

τυ πο]ορὶα 174, 80. τὲ 

Ν. 

Ναῖάοβ 2, 844, 1. 882, 16. 
Ναγοΐβδϑυαβ 2, 197, 22, 820, 11. 
ΚΙ 25; 9: 
Ναβϑηοη65 240, 8. 
Ναπογαΐθ 206, 6. 2, 98, 27. 
104, 80. 208, 28. 

Νδυ]οομαβ 2, 159, 24. 
ΝΑυρΠ 5 2, 184, 14. 
Ναυβίοδβ 2, 1604, 8 οὐ 11. 
Ναχι5 28, 27. 



Ψ. “. -- ""“““-“- 

Νοδτοῆτι5 πανδύοθτι5 129, 18, 
-- γύδηστιβ 254, 20. 
Νηΐίϑ ΑΡ. 368, 3. 
ΝΟ ΙΘα5 2, 168, 21. 
Νοπηθα 2, 1817, 80. 

ς ΝΟΙΘῚ [παὶ 2, 268, 80. 
“Νέμεσις 2, 282, 9. 
ΝΘ ΟοΟΙ65 2, 8380, 10. 
Νεβορσυπᾶθβ ἀρ. 862, 1. 
Νρορίο!θπμιβ 2, 198, 82. 206, 
20: 85. 592. 10..3939, 15. 404, 
18. 410, 28. 

Νογοῖάθβ 2, 8562, 21. 
σν ἢ, 25. 19: 158;.27.. 1604, 
ΠΡ 0.97: 157. 80. 158,:.11. 
1600, 26: 1061, 2. οὐ 24. 16, 
09. 170, 21. 1|,.:-5. 
186; 260..201, 7: 2406, ὅ. 968, 
19. 2, 220 8β)ᾳ 

Νογνα 287, 22, 810, 11. 840, 
ἘΘῚ ΟΡ 6. 29.560; 80. 

Νοββιβ Φ. 418, 28. 
Νοβίου 181,28, 2, 108, 8. 167, 
ΘΙ 201; 18. 

ΝΙΟΔΡΌΓΑΒ 5001, 2, 219, 28. 
127:.3. 

ΝΙοΔΠάΘΥ 500}. 2, 107, 2. 
Νιοοίθθ 80Ρῇῆ. 2, 24, 20. 26, 
539. 1209.15..52. 4. 100... 
ΝΙΘοπΊΘ 685 σμϑίοσ. 2, 9, 2. 
Νιοοβίζγαϊιβ 50Ρ}}. 2, 128, 18. 
ΝΗῸΝ Η. 60, 23. 186, 6. 204, 
ἘΞ 510, 55...219,.15..ᾧ 941, 1. 
3... 9501; 15...,360, 3. 
ΝΒ ΟὙΤΏΠΟΒΟΡΗ. 224, 1], 
248, 8. 
ΤΠ 5.19. 5.602... 124. 90. 
Νίγθαβ98, 7. 2. 160, ὅ. 261, 15. 
ΝΙΒ86Ὶ δαὰϊ 832, 80. 2, 840, 10. 
ποοίαδρ ονϑὰ 49, 2. 2, 866, 29. 
νομικὰ ἤϑη Βοτηδε ἀϊβοθθδη- 
ὑὰν 296, 20. 

νομιπκὴ͵ λύρα 2, 120, 2. 
οἵ Αἰγύπτου νομοὶ τῷ βασι- 
λεῖ ἀπαντῶσι 185, 80. 

πατητὴΐ Τπάἀογαμι 48, 6. 
ὩΣΡΗ86 ᾿Ερώτων Ἰηδίτοβ Θ, 
804, 14, 

ΙΝΡΕῈΧ ΒΕΒΌΜ. ὅ85. 

ΠΥΡΠ86 βανίοσιπη Η]186 2, 
384, 12, 

ὨΥΙΠΡΉΘΤΙΣ ΘΘ ΠΟΙΆ 
28. οἵ, 8524, 10. 

νύμφαιον 2, 338, 1. 
15. 826, 16. 

Νγβᾶ 44, 11. 49;.152 
Νὺυξ 9, β0ῦ, ι. Φ. 

2, 857, 

οὗ, 342, 

80, 17. 

θ.: 

Οσραππβ 160, 8. 204, 4. 281, 
Φῶς ΘΙ 5456. 6::558..8: 

ΟΟμτι5 τσ Ῥοϑύβδγαμι 2, 272, 
Ὡ5; 

Ὀδυσσεύς 100, 12. 131, 29. 
154, 29. 154, 82, 240, 1. 260, 
21. 208, 10. 270, 31, 288, 14. 
95,.145,.30:.-101..5..164:.0ὅ δὲ 
Ἐ84; 38; 19050.»15͵ Φ; 593.56.: 

Οἄγγϑδο 112, 26. 
Οβᾶχ 2, 188, 28. 
ΟἝΡα]ὰ5 Φ. 418, 15. 
Οεάϊριβ 2, 588, 328. 
Οεαϊροά!4αττιπι τάφος ἄμικ- 
τος 2, 8584, 20, 

Οοποιβ Φ. 8597, 28. 
Οδπηΐδάβθ 2, 212, 2. 
Οὐποιηδὰβ 1609, 27. 2, 819, 8. 
831, 21. Φ. 408, 21. 

Οδία 149, 20. 2, 111, 8 οὐ 18. 
Ορσυρα 2, 188, 17. 
οΟἸθαη [πάϊουτῃ 8, 9, 
ΟἾΘο ᾿πέτιβο το] τ τηϑγ 128, 
ΡῈ 
ΟἸμαῖι5 83ὅ8, 1. ΚΑ. 80, 4. 
ΟΪογθδ 121, 8. 2, 808, ὃ. 511,8. 
ΟἸνπρία ἴῃ Ατοδᾶϊα βδἰΐα οϑί 
148: 19. -111,.,..2..Ὁ968. 3.8. 
580, 24, 

ΟἸγ ρα δαᾳὰ8 ὅ9, 80. 
ΟἸγαρῖα Ααγίαπα 2, 42, 22. 
ἌΒῖδο 2... 19... ΟἹ. 45. τον 
Π9. 1η-. 
ΟἸΣΠΡΙΟΙ [πα] 109,10. 203, 7, 
218, 26. 538, 20. 2, 52, 4. 
(Ὀλ. σαλπιγξ) 148, 4 Ὧλ. 
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δίσκος), 146, 
8541, 28. 

ΟἹ. Ἰυαάογαχα οχὶΐαβ 2, 264, 18. 
- ΙΧΔοΥτα Δ} 0164 :55]Τὴ 8 ΤΟΥΤηδ 
267, 9. 

Ὀλύμπιοι ΘΙ 
ΟἸ ΠΡ οαοΥβ 2, 11ὅ, 17. 
ΟἸγτρίατη Αἰπθηΐβ 2, 44; 19. 
ΟἸγριι5 π1018. 47, ὅ. 142, 24. 
Ἰ00..9. 110, 57: 

- Ὀδῖοθη. 2, 828, 29. 
ΟἸγ ΒΒ 597, 24͵ 
ὄναγροι 80, 16. 
ὀνειροπόλοι 2, 880, 29, 
Ὄνειρος 2, 889, 80. 
ὀνειρώττοντες ἀϑληταί, 290, 

27. 1417; 20. 

ΟΠοτηΔΥΟμαΒ5 5ΒΟΡΗ. 2 τ 101, 18. 
Οποτιηδϑύαδ ῬαΡῚ] 2, 267, ᾽Ω2. 
τοὺς ὄνυχας τος "ἢ 102, 15. 
ὁ ἐπὶ τῶν ὅπλων 2, 88, 81. 
«100, 4, 108, 15. 
ὃ τῶν ᾿ορχηστρίδων παῖς 10, 
᾽ 
ὅρκιον ὕδωρ 92, 22. 
ὀρείχαλκος 199, 18. 
Οταβίθθ 166, 98. 109. ὍΣ 2, 
118, 22. ἘΠῚ οΕβᾶ 2; 1587, 
80. 

᾿ϑρεῖται 122, 81. 
᾿Ωρείϑυια 141, 21. 
Οτῆίαβ 260, 26. 287, 26. 517, 8. 
Οτορυβ 2, 822, 88. 
ΟΥΡἤθὰβ 28, 2ὅ. 188, 27. 184, 
1. 140, 24. 821, 81. 2, 162, 
νοῶ 9. γε 22: 1Π-, "151... .9] 
8601, 1. Φ.899, 28. ΚΑ. 429, 22. 
Ἄρ. 860, 8. 
τὸ ὄρυγμα 188, 18. 
ὦτα βασιλέως 80, 11. 
Οὐμο 1174, 20. 190, ὅ. 
Οχγᾶτϑοδθ πὸ, 12. 

Ῥ: 

Ῥϑοίοϊιβ 249, 18. 2, 84, 28. 
8.29...15.Ψ 

Ῥδθδμ ΚΑ. 484, 18. 

ΙΝΌΘΕΧ ΒΕΒΌΜ. 

ῬδΘΟμ65 2, 1806, 1ὅ. 202, 18. 
Ῥδθομῖθ (ρτο Ῥϑηῃμοηῖδ) 2, 67, 
29, 69, 26. 7 28. οἵ 1, 
808, 9. 

παιδοτρίβης απο αἰῆεγαί 8 
δσγταηδϑία 2, 269, ὃ. 

Ῥδίδοιηο 109, 22. 2, 828, 19. 
8562, 29; 

παλαίσματα παιδία 2, 83871,1. 
“Παλαίστρα ἴ. ΜετοαΤΙ 2, 8586, 
26. 

Ῥαϊδιηθάθθ 100, 11. 188, 8. 
1517, 5. Πα  Δδ: ΘΙ 9 18. 
161,10, 176, 24, 180, 1. 18, 
24, 

πάλη οὰνὐ ἀκονιτὶ οοτοποίατ 
9. 306, 9. 

ῬΆ]16η6 2, 140, 18. πυμρμἃ 
948, 98. 

ῬΔΙΙΔΥαΤη ᾿πέου 856. 8ΙΠΟΥ. 2, 
80, 20. 

, ῬΒΙΩΤΊΘΠΘ6Β5 ΠΙβίσιο 2, 62, 11. 
ῬΔΙΑΡὮΥΠ 94, 26. 808, ̓ μ4. 
Ῥδιργ]οναπι νόμοι μουσικοί 
ΡΈΓΣ 

Ῥϑδι 902, ὅ. 5.259. 51 0. Ὁ 
811, ὅ.. 822, 15:.|Κ. 52 42. 

Ῥδῃδύμομδθα 142, 4. 201, 28. 
9358; 9: ὃ. 958,29. 

Ῥδμδίμοημδῖοα πϑν15 2, 89, 4. 
Ῥδηδύμομδίουση βἰϑαϊστη ὅϑ, 
ῦς, ΠΡ ἊΣ 

Ῥδμδίμθηδὶβ ἢ, Ἡ τα 2, θὅ, 
29. 

Ῥδῃούαῦθβ οὐπῖοαβ 2, 89, 4. 
παγκράτιον 2, 266, 1: 267, 82. 
847, 20. 

Ῥαπάδταϑ ΠΟ Ὁ 
Ῥαμπάοσα 250, 29. 
πανήγυρις αὐϊ4 888, 21. 
Ῥαπρϑθῦμῃ 46, 260. 
Ῥἢ ΘΙ] 6 πἴα Ὡ, ὅ8, 28. 100, 
28. 

Ῥδηϊᾶθβ 2, 194, 21. 
Ῥαῃϊομϊδ Ὅ 121, 14, 
πανιώνιος κρατήρ 2, 112,19. 
παντάρβη 119, 34. 
Ῥδηίμῖα 2, 81, 9. 859; 9 
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Ῥδηίμουβ 2, 808, 8, 
ῬδρΒὰβ 1324, 27. 2, 841, 11, 
Ῥατϑοα 90, 0. 
παράδεισοι ἜΠΡΚΊ, .609,-Ὲ}- 
παραφϑορὰ νομίσματος ΤΙ, 
14, 

παρδάλεις Ἔ ὉΡ, τι όθ..,.21. 
Βδοομο Βδοῦαθ 2, 522, 29. 

παρεγγράφειν παιδίον 11,35. 
ῬαΑΙΙβ 2. 171, 12. 189, 24. 191, 
22, 204, 20. 343, 28. 254, 4. 

Ῥατυὶὰβ 180ρ18 2, 294, 14, Κὶ, 
429, 1, 

ππετι ἘΠ τπ πρόδομος 51, 13. 
Ῥδυίπομορϑθιβ 2, 389, 91. 
Ῥαβῖρμδα 2, 5117, 21, 
Ῥαΐαϊα. 112, 15. 
Ῥαίσγοοϊυβ 2, 199, 28. 208, 38. 
209, 0. 228, 14. 290, 11, 841, 
29, 

πατρονόμοι 160, 22. 
ῬΆβαμῖαβ ΟΡ. 2, 917, 29. 
128, 80. 126, 28. 

Ῥερϑδᾶθβ 192, 80, 
Ῥεραβὶ ἔοη5 ν πῦρ 22, 
Πειϑαγόρας ΒΟΡΗ. 2, 24, 18. 
Πειϑώ Φ. 891, 20. 
Πειραιεύς 451..20..119,.9. 
Πεισίροδος ῬαΡῚ] ρ. 271, 2. 
ῬοΙδβρίοατα 2, ὅ9, ὁ. 
ῬβΙθαβ 251, 26. 2, 116, 30. 
190, 10. 198, 20. 2601, 19, 
263, 180. Φ. 398, 11. 417, 14, 
418, ὅ. 
Πήλιον 3, 116, 14. 848, 36. 
"Πηλοπλάτων ΑΙοχαπᾶν ΒΟΡἢ. 
ΘΟΡΏΟΙΠΘΗ 2, 70, 26, 19, 20. 

ῬΕΙορβ 106, 14. 109, 28. 9, 
819, 11. 387, 18, Φ. 411, 14. 

Ῥειορίᾶδα 887, 12. 838, 9. 
ῬΕΙΟΡΟΠΠ6βιι5 80, 8. 
Πηνειός 260, 21. 829, 2.358, 5. 
Ῥδμθῖορα 2, 582, 16. 
Πενίας Θιδάϊθας τὰ 16... 8: 
Ῥαπίδθ!! οὐἱρὸ 2, 262, 27, 
967, 10. 

Ῥοηΐμθαβ 520, 21, 
πεπερίδες 86, 21. 

ΙΝΘΕΧ ΒΕΕΌΜ, 91 

τὸ περὶ τὸ Πέργαμον ἵερόν 
125, 9, 152, 82. 

Ῥευρϑιηστχη 2, 714, 8 οἱ 22. 111, 
24. 

ῬοΥΙΟ]65 2, 8, 8. 12, 6. 81, 18, 
2071, 8 

Ῥευῖραβ ΒΟ0ΡῈ. 2, 126, 8. 
ῬΘΥΒΑΙΌΙΩ ΓΠΔΡῚ 2, 18, 8. Ρ. 
ΥΈρ65 29, 28. 84, 26. 2, 8588, 
28. 

ῬεΥβοβ 2, 194, 18. 
Ῥφυβθὰβ 2, 240, 2. 880, 18. 
ῬΘ5115 τηϊτῖῆσα Βρθοῖθβ 190, 14, 
814, 28. 
ΡΤ θα1α 514, 17. 2,179, 10. 
ῬΠδθδοθβ 2, 104, 14. 
Ῥμϑδθϑαϊΐτηιβ 1384, 18, 
-- 818}. 2, 208, 34. 
Ῥμδοάγα 206, 4, 2, 8544, 28. 
ῬΒδθάσαβ ΒΟΡῈ. 32, 107, 
Ῥμδθβίαβ 168, 8, 
Ῥμδοίμποῃ 2, 180, 11. 808, 16. 
φάλαινα 51, 22. 
ῬΒΔΙΘΥΟΩ 187, 24, 
φαντασία 231, 1: 
ῬΒδτσῖο 188, 2 
ῬΒδτιβ 101, 24, 
ῬΠἢαδ518 210, 18. δνὶβ εχ ΡΒδ- 
5146 808, 19. 

φάσματα 98, 25. 144, 18. 3 
ΓΔ ἄγ 191, 1. 
φῆμαι ὀνειράτων 909, 8. 
Φερενίκη 2, 210, 51. 

ῬμΙᾶϊα5 128, 15. 281, 28. 282, 
9.2, 245; 23. 

Φίλαγρος 5ορῇ. 2, 
1060, 22. 

ῬΒηΠ]θίδβ δίῃ]. 2, 208, 14. 
ῬἘΠΙβοὰ5β Αθίμιορϑ 200, 24. 
-- Μειῖθηβὶβ 321, 20. 
- βορῃ. 2, 9ὅ, 1. 121, 10. 
ῬΒΠΡρα5 26δῦ, 16. 2, ὅ, 14. 
22, 20. 37, 21. 291, 24. 

φιλίτια 146, 28, 

Ῥμιοοίοία 2, 171, 8. 284, 20. 
Φ. 419, 18. 

ῬΒΣ]ΟΙαῸ5 ΟἸ 6515 14, 4. 

2, 98, 11. 

89, 24. 
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ῬΒΙοΒορποσπη δοκιμασία ἃ- 
Ρυα Ιπᾶο5 ΤΙ, 20. 

Ῥμηοβίγαϊαβ ΑΘΡῪ Ρύΐα5 26, 19. 
- Αὐμθηΐθηβὶβ Εἰ. 571, 34. 
-- Τιοιηῖπι85 2, 117, 1. 122, 
90..125;.11΄. 190: 1, 19. δύ 31: 

- ἢ. Νούνῖδηὶ οἵ, βδυδαᾶ. 8. τ. 
ῬΏΙΟστα 2, 140, 14. 
ῬΆΙοσγϑδθ 2, 8171, 11. 
ῬΠΟΘμῖΟΟΒ. 2, 91, 14. 221, 4. 
220, 12. 

Ῥμοθηίοππι οὐσίαι 250, 236. 
ΡυγΡρατα 2, 5984, 20. 

φοινίκων ἐγκέφαλος 4 68, 19. 
φοῖνιξ ἀν 120, 25. 2, 229,2. 
ῬΠΟΘπῖσΣ ἔ. Αὐσ πίοσ 5 : ΗΘῚ. 
59. 5. Ἐ98.. 195: 

- ΞΟΡΗ. 106, 20. 
ΡΒοοδ 57, 22. 
Ῥμοοδθα 112, 19. 
ῬΒοΙος Φ. 418, 24. 
ῬΒοΥΡα5 2, 8171, 18. 
Ῥμγδοίθβ 68, ὅ. 104, 7. 284, 
0. 281, 9. 
φρέαρ ἐλέγχου 92, 29. 
ῬΉτιχτι 2. 530], 9. 
ῬΒγΥΡῸ5 ΠΠΌΘΥΟΒ 5108 νοπδπηΐ 
519, 28. 
ῬΕΣΥ ΙαΒ 18Ρ15 2, 107, 238. 
Φρύγιον ξευγος Ὦ, 48, ὩΠ, 
ῬΒΈΒῖα ΑΟΒ1Π1 οοπβοοναϊα 2, 
σῦ9. 51: ὉΕ27.1850,..21;....45. 
19.. 199. 6: 226; 15. 

ῬΗΥ]α 251, 29. 
ῬΏΣΙΔοΘ 2, 148, 24. 180, 17. 
ῬΒΥ]ὰΣ 5ΟΡΒ. 2, 107, 8. 
ῬΒγ11Π15 2, 240, 11. 
ΡΈΕΙ] ορα Τρ, 11. 81, 81. 
οἵ φυσιογνωμονοῦντες 118, 
11}. Ὁ: ΔΑΒ; ΘῈΣ 

Ῥμηγίο 86, 17. 284, 328. 
Ρἰοίασγαθ ριδθϑύαπία 64, ὅ, 
2, 294. 1. Φ. 890. 16: 

πίνακες χαλκοῖ θ2, 14. 
πινάκιον ἴῃ ΜθρΆγΘμβ68 2, 
Ἀ0, 9: 

ῬΙΠάΔΥΙ πδίδ]65 2, 8358, 7 
ἘΣδα 9952. {1 

ΙΝΌΕΧ ΒΕΕΌΜ. 

Ρίδο 190, ὅ. 
πιϑήκων ὄρος 80, 24. 
πίϑος ἀνέμων --- ὄμβρων 93, 
91. 

ΡΙαϑίϊοδθ βἴθῃρσα 2, 294, 12. 
ΡΙαίδθϑβο 1πα12, 204, 22. 378,6. 
ΡΙαίο 86, 14. 218, 20. 238, 16. 
254, 26. 255, 29. 2, 121, 29. 
260, 17. 800, 10. 

ΡΙδίομῖ 6, 21. 2, 138, 28, 
ῬΙοΙδ465 Φ. 406,8. Αἰ. 480, 14. 
Ῥ]αίαγ 8. ἃ οπ 5 [ὰ]1846 θο- 
τη86 2571, 22. 

-- ΡῃΡῚ] 2, 146, 34. 
πλοῦτος 32, 50, 8. 882, 1. 
Ῥορδβ 11], 8. 
Ρορίοα ἃπίθα Ἠοιπθγαπη 2, 
190. ς 

πολέμαρχος Αμοηῖβ 2, 128,1. 
Ῥοΐβθπιο Μθηδπαγὶ 2, 282, 27. 
Ῥοΐίθιηο β5ορᾷ. 23, 10, 18. 84, 
81, 857. 91. .49.12ελύθθ θΌ; 
110,9. 110, 14, 119,.23. 

Ῥο]ὰβ βορᾷ. 2, 1, 1. 
Ῥοϊγογδαίθβ 2, 228, 10. 
Ῥοϊγνάδιηδβ μθύοβ 2, 192, 15. 
-π- 41}]. 2, 2601, 17. 272, 25. 
ῬοΙΣἀδτηπὰ 276, 24, 
Πολυδεύκης Ἡθϑυίαβ Ηδγοᾶϊβ 
27-606.,..215 

-- ΒΟΡΆ. 2, 90, 8. 98, 18. 
- ΠοτῸ5 2, 968. 
Ῥοϊγσῃοίαβ 62, 20. 222, 8. 
Πολύκλειτος 9, 248, 28. 
ῬοΙγιηθϑίου δίῃ]. 2, 2608, 11. 
Πολυνείκης 2, 340, 22. 299, 
21.. 8382, 8. 389,29. 

ῬοΟΙΥρμθηι5 289, 1ὅ. 2, 104, 
18, 155, 11. 187, 18, 869, 80. 

ῬοΙγχθπα 180, 16. 2, 204, 6. 
Ρομηᾷ ᾿ἰπϑοχρίβ 284, 10. 
Ῥοπέιδ. 135, 10. Ὁ. λ 3. 15. 
814. 11. ΘΊ ΞΙΒ. 

Ῥοῦιβ 84, 8. 62, 
08, 2. 88, 3. 
πορφύρα 2, 211, 8. 350, 11. 
384, 20. 
Ποσειδῶν 2, 104, 20. 212, 86. 

ἀπ τ ὙΘ; Ἧς 
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919, 25. 860, 7. 862, 18. 4ἐ- 
γαίων οἴ. ὁ, 248, Ἰ6. σει- 
σίχϑων 1, 127, 28, ἀσφά- 
λειος 1980, 1. γεωργός 2, 904, 
18. ἘΠΕ ΤΗΣ 8604, 16. πα- 
γνόπτης 804, Ἴσϑμιος 59, 
20. 

Πραάμνειος οἶνος 3, 381, 6. 
ῬΡΓΑΧΑΡΌΥΔΒ 2, Θ7, 20. 
Ῥγαχίίθ!εβ δυὐίΐεχ 338, 38. Κὶ.Ψ 
434, 18. 451, 4. 484, 18. 

-- Ομ δ]οιάθηβῖβ ἄρ. 562, 160. 
Ῥυϊδιηαβ 187, 21. 2, 204, 29. 
16, 1. 542. 1. 

Ῥυϊδτηΐᾶδο 2, 215, 15. 
προαγὼν πάλης 2, 266, “7. 
ῬΥοοα5 500}. 2, 104, 98. 110, 
18. 

ΡΕΘΙΙΘΙΒ 215, 6. 2, 8, ὅ. 14, 
18. 250, 82. 

Ῥτοιηδομαβ δ]. 2, 261, 17. 
ὉΤ2, 15. 

Ῥχτοιηθίμθαβ 44, 22. 2, 104, 11. 
1πν δ πέου συμπηηϑϑβίεαθ 270,17. 

Ῥτοροηίῖβ 2, 101, 8. 
πρόρρησις Ἐλευσινίων 138, ὅ. 
προσρήσεων ΠΕ παρὰ βα- 
σιλέως 2, 84, 

προστάτης ᾿ΕἸΕ ΗΕ 2, 81,14. 
ῬΓΟΙΑΡΌΓΑΒ β5ορῇ. 2, 18, 1. 
256, 29. 

Ῥεοίοββι αι 2, 180, 17. 140, 
29, 148. 24. 159. 20. 188, 9. 

Ῥτγοΐθυβ 1860, 20. 270, 24. 2, 
5608, 6. 8609, 8. 

π- ογπῖσαβ 2, ΤΊ, 11. 
τὸ ψάμμινον ὄρος 2, 167, 81. 
πτελέα Ἰοαπδηβ 314, ὅ. 
ῬιοΙΘπαθΒ 50ΡΉ. 2, 98, 25. 
118: 14; 

Ῥυφιαϑοὶ 120, 6. 304, 24. 240, 4. 
ῬΥυρΊΊΔΙ]ΟΠ5 οἷθα 1607, 21. 
πυγμῆς οτἶσο 2, 2θῦὅ, 8. 267, 
20. 

-- φόποτα 2θὅ, 18. 
οὗ ἐν πυλαίᾳ σύλλογοι 142, 

Ἐ 5:9. 95...8ι 
ῬγΙῖ 2, 167, 22. 

ΙΝΘΕΣ ΒΕΕΌΜ.: 899. 

πῦρ συγγνώμης 93, 80. 
πυρὶ λούεσϑαι 90, 19. 
ῬυυρΒ]ρθίμομ 2, 219, 1. 
Πυρρώνειοι 23, τί, Η3 
Ῥυγτμτβ οἵ. Νδορίο!θπιπβ. 
ῬυΓΒΑΡΌΥΔΑΒ 1, 1. 2, 1. 97,22. 
180, 8. 188, 1. 210, 11.-210, 
18. 217, 28. 220, 25. 809; ὅ. 
850, 8. 880, 13. Αρ. 851, 1 
εὐ 2ὅ. 857, 54. Ῥ ἐπα σοτθαπι 
αὐτοί 91, 21. 

Πύϑια τὰ μικρά 2, 34, 4. 
ῬυΓΒΙΟΙ [πα] 87, 18. 143, 158. 
158, 10. 1171, 18. 208, 12... 219, 
29, 5, 67, 4. 115, 20. 

-- ἰτροάθβ 108, 11. 
Ῥγίμίππη Αἰμθηῖβ 2, ὅ9, 10. 
Ῥγίμῃο Αϑῃϊπβ 2588, ἴ. 
- Βυζϑῃίβ 291, 23. 2, 8, 10, 
τὸ Πυϑοὶ γράμμα 5. ἐπίγραμ- 
μα 268, 25. 

- στάδιον 2, ὅ9, 29. 

φ. 

Οπὐδατγαίίο 5ορῃ. 2, 82, 19. 
Θυϊπε1}11 2, 60, 82. 67, ὃ. 87,238. 
Θυϊγίηπ5 50Ρἢ. 2, 120, 18. 

ἘΣ 

Βάνθηπα 128, 17. 
ἘΘΡΊΠα πχον Ηδτοατβ Αἰέιοὶ 2, 
59. 9:5 65} ΦΙ- 

ΒΠΘαἀδιηδηΐητιβ 2, 228, 27. 
ΕΠοαΘ ἄγαλμα 2, 858, 17. 
16ο, 1, 158, 9. τελεταί 2, 258, 
34. 

ἘΠορίαμ 255, 2. 
ἘΠΘππ5 312, 80. 2, 28, 31, 
ΕΠ651 τὰ 2, 149, 14. 
γβϑίουϊοδπιη ἰηγθηῖϊδ Απερπο 
Ὡ, 1, 21. 

Ῥητορική Ρτδϑάϊαση Ηθυβο}:- 
6» 115.,}9ὲ 

ΒΒοοίθαπι 2, 208, 27. 
ῥδόα Ταποιΐ βδούα 147, 28. 
ῥδόαι ἀπύρηνοι 2, οαἿ, 28. 
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ἘΠΟοαΙογατα αἰνι146 2, 582, 2, 
Βϑουιῆοῖα 2, 381, 27. 

Ἐποάοριῖα 2, 840, 1. 
ΒΒοάορΘ 149, 8. 
Ποιλα 44, 8. 14, 12. 117, 24, 
101, ὅ. 116, 8. 121, 24, 198, 
29. 19, 9. 126, 80. 

Βοιηδηὰ ποιηΐϊηδ παρ ϑηῦ [ο- 
Ὧ65 127, 18. 

Ἐοτηδηϊ τηϑρ᾽βίχαίαβ ΟὙΔ666 
ποϑβοιϊαπῦ 197, 29, 

ἔογατη Βοιμδπῦμῃ 2, 76, 52. 
βΒοηδίαβ Βοιμδητ5 2, 698, 80. 
γοβἃ Ο]1πΔ ᾿νΘ18 2, 220, 9. 
Ἐπβηῖδηιι5. 50ΡΗ. 2, 110, 10. 
Βυῆπιβ ΑΡΟ]]ΟΠΠ ἔ, ΒΟΡΗ. 2, 
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φάγοι λ17, 160. 
Σπυϑῶν νόμος ἐπὶ τοῖς ἕξη- 
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γορ8) 2, 248, 28. 

Βιρϑατα 2, 1858, 10. 
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Θυδα 196, 26. 2, 28, 8. 
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ΤΔΘηΔΥαΠ 2, 9528, 21. 
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Ταπδῖ8 251, 18. 
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ΤΆΥΒαΒ Ὅ, 9. 246, 19. 
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66, 28. 

Τϑοηθ8558 2, 188, 81. 
τέχνης ατὰ αδαῖραβ 167, 8. 
δατηο 2... 1160..69: 1801 Ὁ: 
198, 18, 268, 1. 

ΤοΙειηδομυ5 24, 8. 
ΤΟΙ Ρρα5 258, 80. 2, 186, 7. 
Το] βίπιιβ 168, 24. 161, 14, 
202, 10. .322, 2. 9»: 
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ΤεΙδάδθ 184, 8. 
Τοπαβ 2, 11ὅ, 26. 
ΤΟΥΡΠτ5 Ὠϊβίγο 109, 19. 
ΤΘΌΘΘΥ 1607... 9 1. ὃ» 189, τ 
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218, 29. 
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ΤΠΔ4165 46, 24. 818, 31. Αρ. 
864, 14, 
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99. 9Ὁ..250. 21» 

Θάνατον οοἰπηΐ αδα65 167, 2. 
ΤΠ δυρο]1α 2, 357, 1ὅ. 
Τμδβίϑα νἱΐθϑ 2, 148, 81. οἵ, 
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ΤΉΘΑΡΘη65 Οὐ οὰ5 2, 71, 28, 
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2, 246,1: 58, 21: 

ὙΠΘοάογιιβ Ρ. ᾿βοουϑίϊβ 2, 21, 
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ἸΤΠοοάοίτ5 500. 2, 78, 16. 
ΤΠδοιηηθβίαβ 2, 6, 27. 
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5... 109: ϑύ. 
ϑεοφάνια 149, 26. 
ΤΠΘΟΡΟΙΡα5 21, 19. 
ΤΠοτα 158, 24. 
ΤΒΟΥΤΟαοπ 2, 212, 18. 216; 

14... 248. 20.281. .:18, 
δ ρυα ΤΉΘΙΤΩΟΡΥ 1845 ρΡαρηδ 2, 
2θὅ, 80. οἵ, 1, 238, 80. 

ῬΓῸ {ποβϑῦγσο ᾿ἱπνθηϊθηο 88- 
οὐἱοϊω 2580, 4. οἵ. 80, 29. 2, 
ὅθ, 28. {π6ϑϑγ8 ᾿ἰηνϑηα8 
4αογαη ἢ 81, 24, 

Τηθδοὰβ 1604, 80. 
08. 19: 50].. 19. 
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ΤΒοβρίδθ 2, 348, 18. 
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2, 187, 26. 
290, 16. 

267, 20. 

130 

ον 

ΙΝΡΕΧ ΕΕΒΕΌΜ. 

180, 9.. 142. 12. 914.ὐ. Ὁ} 5. 
2. 18, 28. 208, 7. 

ΤΏΠΘ558114 2, 89, 9, 860, 4 
οὐ 25. 

ΤμοΙΒ 2. 1960. 27....1909.. 8; 
206, ὅ. 908, 24. 210;28: 211. 
2, 212, 6. 
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ΤΏγδορβ 2δῦ, 26. 
ΤΠΥΑΒΥθαΪα5 Αὐμθη!θηϑὶβ 2, 
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δ εενοδ ας 2, 1ὅ, 10. 
ΤΠ ΒΥ τηΘᾶ65 2; 166, 24, 
ϑρόνος ὁ ἄνω 2, 98, 171. οἵ, 
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121, 27.. 126. 6: 
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Τα 94, 21. 
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24. 
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818, 91. 
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17, 18. 

ἰΐατα τϑοῖδα 2. 2298, ὃ. 
ΤΙθουῖα5 15,10. 189, 26. 266,26. 
ἘΠῸ115 ΘΔ ΒΘ ΠῚ δὺ5 180, 852, 
ΤΙΡ ΘΙ] πτ5 161, 6 οὐ 29. 162, 
28, Ι19ὅ, 7. 266, 81. 

ἐἰσυῖβ 51, 10. 710, 1.120, 24. 
ΤΙρΥβ 8, 20, 20. 
Τιπδρογὰ 2, 240, 81. 
Τιχμηδβῖο 20ὅ, 81. 288, 26. 
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Τιηο]π5 49, 28. 
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Ττοῖα 97, 21. 182, 6. 208, 1. 
Ττοΐδηϊ 185, 28. 186, 24, 2,168, 
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ἈΠ. 20 τ 
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Ὑεβραβίαμτιβ 18ὅ, 11, 187, 1. 
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-- ὄρκιος Τολδὲ 22. 
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ΠΑΡ ΓΕ 
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Β6}. 8170, ὅ. 511, 852. ἸΟΥ5 
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90.:84,.5. {55.110}. Ἴ95..1: 
121, 28. 142, 1. 146,. 15 οἱ 
80. 104, 22, 166, 12. 201, 2. 
949, 21. 246, 12. 285, 28. 
289, 18. 290, 22. 880, 20. 
840, 27. Τὴρου περὶ μαντείας 
ἀστέρων 1160, 17. περὶ ϑυ- 
σιῶν ἴὉ. 22; 189, 8. ἰδ65[8- 
ΤΩΘΗ [ΠῚ 289, 11, τηαρίοα ΠῚ ῚῚ 
οὖ ριορμοίϊοα 19, 22, 29, 11. 
88, ὅ. 1160, 26. 1527, 2 οἵ 29. 
180, 8. 152, 29. 138, 25. 140, 
8.148, 11. 145,28..161,.20.162, 
23. 168,28 οὖ 80. 178, 14. 174, 
12. 188, 0. 158,.17.. 202; 14. 
245, .20: 2650; 15: Χδῆϑὲ 10. 
212, 82, 292, 22. 294, 20. 
800, 28. 828, 10. 839, 8. οπΐ- 
τοογοα 24, 26. 19, 4. 162, 
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11. ριδοῖϊα 46 α118 19, 3. 89, 
ΠΝ ἘΣ Ἰδὲ. 115, 10. 147, Ὁ. 
149,12. 171, 20. 207, 25. 219, 
6 550 19. 951, 92. 311..8 

οὐ 99. 512, 25, ρ]δοιία ἀδ 
ΘΟΙΘμάο παμηΐηθ 10, 12. 5, 
4. 110, 18. 156, 2. 159,12 οἱ 
25. 291, 21, 8515; 22. 520, 20. 
ῬΙδοῖῖα 46 παίπσα ἰιππηδη δ 
ΘΥ, 21. 202, 20. 218, 4. 512, 
ὥ. 842. 25.543, 31. ρ]δοῖνα 
46 οἴδβοιῖς 97, 9. 268, 21, 

ΜΙομ, Αροβίο! ββ. Ῥυ. ὅορλ.ῖν. 
Ἐπ Τπὶ. ὟΙ, 

Αρϑβῖμοβ Ῥγυδοῖ, 1. ΙΧ 588 δὰ. 
7412 -- 52, 25. ΙΧ, 599 -- 
89, 10. ΙΧ, 468--98, 6. 

Αρα]θ7π5. Ρυ. Α. Π|. 
Αὐοβη]οομιβ οϑῦ πνεῦμα σο- 
“φιστῶν 2, 119, 30. ἔν. 6. 64. 
ΒρΆ -- 48,18. ἔν. 9, νβ8. 6. -- 

280, 12, ἔν. 86---Σ2Σ98, 24. 

Αγομιγίαβ 244, 21. Ε56}. 580, 
10. 

Αγ βίδοποίαβ Ρυ. Ἐρρ. 11. Ρυ. 
1. ΥἹ. 1, 8, 14---, 566,20. 
Ι, 3, 171-807, 14. 1}. --- 5298, 
ΠΕ 5 15 205: 9. 1. 10’ 
πὴ τ 70: 17..1; 11 51::-.-309, 
ΘΑ, 1 97, 118 546, 18. ΤΠ, 
4, 188-841, 12, 11, 10, 158 
--820, 11, 10. --- 328, 4. 11, 
19, 185-517, 17 οἱ 888, 29. 

ΑὐἹϑίῖα65 Ἵ, 291--, 80, 29, 

Αὐιϑίοαθιηιβ 46 ρμἱοίαγα 56}1- 
Ρΐοι 2, 29ῦ, ὅ. 

Αὐιβέορμβαῃῖϊβ Αν8 ὃτῦ --- 2, 
126,11. 1119. “538, 18. Εᾳαϊ- 
ἴ65. 92---ἰ, 71, 82 οἱ 2, 529, 
26. ΝιΠ0)65 188 --- 1, 144, 4. 
225 --- ὅ2, 26. 319 --- 18, 11. 
848 --- 64, 22 οὐ 2, 289, 52. 
448---Ἰ, 301, 160. 1001---2, 581, 
8, Ῥαχ. δ20---2, 839, 20. "δ- 
πῶ 1008---Ζῶ, 72, ὅ. ὙΠδβιηο- 
Ρ ιουνϊαζιιβαθ 49--ὦ, 12, 8, ἔν. 
πο, 291: 2. 10, 6. 

Ῥμι]οϑέγαϊτιιβ οα. Ἰζαν56Τ, 

ΙΝΘΕΧ ΑΥΟΤΟΕΒΌΜ. ὃ4ῦ 

Β. 

ΒΙΟΊ, 64--2, 22, 19. 
Βγεαΐὰβ δρρῃ. --ὥ, 2588, 2. 

σ, 

Οὐδ ΠΠἸπηϑο τι5 ἴῃ θοΙππι 2349 
Ὁ, ἥῃ, 

Οδάγθηιβ Ρυ. Αρ. Π|. 
Οδ]ου 5 Αγᾶβρᾶβ ---α, 57, 9. 
ΟοἸ]585. Επιβαρ. 309, 19. 
ΟἸδυάῖαηϊ γαρί. ῬγΌβουύρ. 2, 
179. ἃ, 380...10. ὃ, 1541: 
140, 10. ορῖῖμ8], ῬΆ]1. οἵ 
6]. 10:--802;.}7..ὄ 10... 109: 
907; 19. 
Ογδίηιβ 2, 38, 0. 
ΟΥΤΞΒ Ὁ. 1.0; 19: Θι 

Ὧ): 

ΤΠ δηηΐβ ΡΥ. ἀρ. ΥἹ1. οἷὰβ ἐκ- 
φατνίσματα 20, 2. 
ΠδοΡγ]α 32, 12. 
Τϑπιθῖγβ περὶ ἑρμηνείας 
5. 391- 9. 54, 3. 

Τϑιγοβίμθηῖϊβ Τϑρίϊπθα ὃ 11 
ΞΡ ΡΩΘΩ 45. ἰἴδ, 55 Ὁ 0 
--1, 220, 12. ΟἸγπίμίδοδ 1, 
5. 75..90, Φῦ--5, 129, 16 
ὯΙ: 5... .9--1 1602. 14. Ὁ. Ὁ 
30, -.6. δ. 11.435... ΒΕ 
περὶ παραπρεσβείας ὃ 1-- 
1. 5ὸὺ, 15. .35658--Θ, 495. [ἘΠ᾿ 
περὶ στεφάνου 8 8--Ξ, 800, 
28. 11 --- 2, 110, 19. 8856-- 1, 
188, 32. 121 --- 109, 81. 152, 
159; 194--- 2. 22. 50... -- Ὁ 
ΟΡ, 90. 88. 15: ΣΉ 
140 -- 22, 82. 28, 2 οἱ 21. 
198---92, 25. 208--9, 29. 208 
- 99, 6. 342--89, 10. 298--- 
222, 22. 808 ---2852, 8. 518-- 
1, 195,. 1. ΤΙοΟΥ, 15:--Ξ ὁ. 
11ῦ, 18. ῬΕΙΠΙρρίοα 11, 34-- 
951, 1. 80. 2, 22, 11. ΠΙ, 61 
-1ῦ, 28. 09---Ι, 151, 28. 

8ῦ 
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Τοιηοβίγαι ογαίϊο 2, 11, 8. 
Πιοῖγβ 2, 180, 80. 
1ο ΟΠγυβοβίομηιβ ΡΥ. 
τ ΕΠ ΟΝ ρθε 
140, 29. 10. 206 -- 201, 29. 
82, 18. (Ἰοοὰ5. ἱπίθγρο] ατι5) 
- 861, 14. 60, 661---Φ. 418, 
28. 
ιορθηθ5 Πϑουΐτιβ 2, 44 --- 2 
186, 29. 2, 68 --- 257, 12. Ἢ 
82---8ὅ, 16. 

Ῥιοβοουϊᾶθβ Ῥυ, Ἐρρ. 1. 

Ε. 

ἘπηρΘάοοΙ 65 809, 28. 
Ἐριρυδιημηα 217, 1. 
Ἐριΐοθ ὙΠ, 
ΞΌΡΏ. 11. 

Ἐπαοοῖα Ῥε. ὅοΡ!. 1. Ῥυ. Ηονυ. 
ΝΥ ΒΕ Τῆι: 

Ματο. Ἐπρθηΐοιβ, ΡΥ. τω. ΨῈ 
οἱ οὗ, Ρ βδῖτα ποΐαία δ οἷτι5 
ἐκφράσεις ἴῃ εἅ. τηθὰ αγιι- 
ὩδΒ σου ῬὨΙΠοβίσ. Ρ. 129 
- 116, οὔτη ἱπᾶϊοα Ρ. 187 
-191. 
ἘπιυΙρ 15 ΑἹ θϑίὶβ 5571--1,821, 
80. ΑΙοηδθοὸ διὰ βωφ. ΤΡ 
12---ἢ 04, 29, ΑπΠαγοιδΟἢ 6 
ΤΕ: Ἢ ἃ. Αμαγοιηθα, ἔν. 2 
--2, 886, 11. ἔτ. 8 -- 880, 
21, ἔν. 80---8557, 8. Απίϊροπα 
984, 18. Απἴϊορα ἦν. 1902 
(64. Ν.) --- 1, 289, 1. Ατοβο- 
1815 ἔγ. 280 ---107, 8, ΒΔςΟΠ. 
42 Ξ Ὁ 95. 10.091 Ξ: 2. 55, 
1, 128 --- 816, ὅ. 828 --- 348, 
Ὡ. 1179 .--- 520. 239. 1179.-- 
1190 --- 521. 2, Ἡδουδδ 607 
-- 1, 179, 22. Ἡουδο]ᾶδο --- 
14, 160. Ἡδγοι]65 ἔπτθηβ 868 
-- 2, 8718, 8. 888 --- 8518, 4. 
911 -- 877, 1, 941 --- 517, 8. 
1400---98, Ὁ. Ἱκετίδες 934... 
984, 28. 1056-- --ϑ8ὅ, 10. ΗΙρ- 
ΡΟΙΥἐα5 τ ὐραο 1-.Ὁ 
0 15: 125: Ἀ515:5: 

ΟΡ. ἘΣ: 

ἩΥ. 

ΟἸγοα8 ΡΥ... 

ΙΝΌΕΧ ΑὔΟΤΟΚΌΜ. 

1538, 11 οὐ 815, 17, ὅ26---8δῦ, 
14. ἩΠΡΡΟΙ. καλυπτόμενος 
ἔτ. 11 ρα: Θ:η 6: 1. 202... 16- 
ἔν, 6--20 7, 26. [πὸ ἔν. 38. 
Ὡῦβ, 4. Τρμἰροπῖα ἴῃ ΑἸ] 6 
20---ῶ, 200, 24. Τρ. Τδανῖοα 
15-- 220, 24. Με]απῖρρα δὲσ: 
μῶτις ἔν. 29 --- 1, 146, 11. 
Οδμθιβ ἔν. 4 -- ῶ, 168, 80. 
ἔν, 10-- 152, 4, Οτοϑίοβ 1 -- 
16, 3:: 890--1 269. ὃ. 1,490 
--ὔξ, 17. Ῥάϊ]διηεᾶ 68 ἔν. 1-- 
1, 805, 324. ἔν. 2-ῶώ, 188, 1. 
ἔν. 8-ψὕ[.85, 36. Ῥγοῦθβῖ!δι5 --- 
2, 84, 258. ϑ'γ]οὺβ ἔν. 1---ἰ, 
206, 2. Ττοδᾶο85 884 --- 112, 
19. Ῥῃοθμῖβθδθ 184---ῶ, 299, 
28. 521--1, 266, 2. 594 --- 
293, 18. 1091 -- ὦ. 800,, 18; 
1112 --- 2, 200, 2. 1168 -- 2, 
816, 18. ἔν, 9---ἰἱ, 224, 19. 
ΤΠ 60}. 83 -- ΟΠΠ1ϑἰγαῖτιβ 4857, 
21, 284 ---481, 16, Ἡδοῦῦδ 
1058---48ὅ, 27. Μεᾶρδ 1247 
--451, 21, Οτγοβίθβ 488ὅ--Αρ. 
852,. 231. 

Εππιβορῖαβ Ρῃ. Αρ. ΙΥ͂, Υ. 
Ἐπιδέα τι Ῥυ, [η. ΙΧ 2, 144, 
11.:.50}1.091. 

ἸῺ 

ἘΑνουτηΐ οὐ α 10 ἐπὶ τῷ ἀώρω 
-- ὑπὲρ τῶν μονομάχων -- 
ὑπὲρ τῶν βαλανείων - Πυρ- 
ρώνειοι λόγοι 2, 11, 1 544. 

Ἔν 

ἩΠΡΕ εν ΕἸ" 
τ. Ὑ. 

ΟαοΥρῖδθ λόγος ἐπιτάφιος "ἘΞ 
12, 18. Ὀλυμπικός 10. 14. 
ΠπΠύϑικός 10.“ 1 

ΡΥΔΙητη αὐΐοιιθ ΒΟΙΒΒΟΠΔΑῚ ΡΥ. 
00 
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ΙΝΌΕΧ ΑΠΟΤΟΕΒΌΜ. 

᾿ ργϑτητηδίϊοιι ΗΘΥΤΒΠΗΙ 8604 
-- 23, 809, 15. 868 --- 808, 9. 
861 --- 310, 10. 8577--806, 10 
οὐ 8512, 9, 584---8ὃ07, 28. 

αταροσῖτ5 γι πύπῖτι5 ΡΥ. [πῇ. 
Υ. 81---, 808, 9. 

ατοροσῖτβ ΝΑ Ζίϑ μΖΟΠῖι8 ΘΔ ΤΩ, 
10, 10ὅ---2, 840, 18. 

ἯΣ 

Ἡδαγδηιιβ ἱπηρουϑίου. δρρῃ. 
2, 44,14, 45, 10. 

ἩἨε]οάοττι5 ΡΥ, ἘΡρ. Υ͂. Ρυ. 
1. ΥἹΙ. Ρ. 84 οἅ. ΟοΥ. -- 2 

- 44, θ. νΡ. 139 --- 207, 9. 4338 
--1, 224, 1. 

Ἡοπΐοομι5 ἀρ Αἰμοη. ΙΧ 
408, Ρ--2, 4, 12, 

Ηδσβοταϊβ᾽ πόνου 
9, 114, 38. 
ΤΡ περὶ ἰδεῶν 1Π1|, 
80--2, 96, 26. 

Ἡοτοαῖβ ΑἸΟΙ θρρ. 2, 48, 10. 
600, 82. 69, 82... 70, 81. 84, 
20. 258, 6. ᾿Ιαπάδηίας δἱτ5 
ἐπιστολαί, διαλέξεις, ἐφη- 
μερίδες, ἐγχειρίδια, καίρια 
9, 25. 

Ἡδτγοδοίιβ 1, 10---ῶ, 538, 20. 
1, 86. ΑρΡ. 3589, 11. 1, 84. -- 
Αρ.864, 11. 1,180--98, 98. 3, 
52---1817, 18. 2, δὅ--ὥ, 388, 
5: ὃν. 416--ϑ, 168. 7. 3, 108 
ἘΞ τον τὴ 9. 108. 1 53, 
εο ἢ 05.--Ὁ ὅ8,.1..4...80-- 
5. 1 5 ὃ. 119. 1.95, 18, 
σ᾽, 25. 5. πἰθὴ; 91. 1, 199-- 
860, θ. 9, 89 ---812, 31. 
Ηδίοαϊ "ἀσπίς. - 2, 162, ᾿ 
Ἔργα 34--Ἰ1, 139, 3 26-- 
ὅ4, 82. 160--1, 50ὅ, 28. οὐ 
ἐδ: 808, 15. ᾿296-.194, 1. 
388---Φ. 4006, 8. 442- -, 380, 
21, 115--ΦᾧὋ, 5399, 82. 711-- 
2, 8382, 26. 

Ἡ ΒΥ ΟΒΙτι5 ΠΠῸΒ ΤῸ ΡΥ, ΑΡ.ΙΧ. 
Ἡΐοτοο]65. ΡΥυ. ΔΡ. Υ͂Ἱ. Επι560. 
809, 11 544. 

ἐγκώμιον 

Ἂ, 

41 

ΗΘ  τηι5 Ργυ. ἀρ. 1Π|]. 
Ηϊππουῖ5 συ, [π|, ΥἹ. 
Ηἱρρῖδθ Τρωικὸς διάλογος 2, 

ν 4. 
Η]ρροάτοπιϊ βορῇ, λυρικοὶ νό- 
μοι 2, 120, 2. 

Ηοπηοῖὶ 1185 α Τ0---ῶ, 160, 18. 
80---Σ9, 9. 551---2858, 10. ὅ β, 
1 (οὐ 411}1) --- 88, 12. 11-- 
288, 8, 196---9, 11. 311---,, 
24, 12, 808-- - 88, 19. 408---297, 
θ. ὅ 412-- 169, 28. 418-- 
2571, 24, Ἔδ (κατάλογος τῶν 
ἊΑ χαιῶν) - 184, 24. 542-- 
6, 19. 611---157, 28. 67], 
-251, 35. τ00 14, 19. 151 
- 5358, 6. " 158-360, 20. " 
8ῦ0---358, 7. γ8--16ὅ8, 14. 
δ 48 --- 1931, 38. 406--ΟΘΤ7, 9. 
108---8909, 8. 141---851, 1. 
200--156, 22, 408--ἸΙ1, 1069, 
18, 450---18ὅ, ὅ. 451---66, 30. 
Ἐ,.5.:857--ὁ 169.:- 55 Ὁ 
987, 1. 386--2981, 21. " 586 
-2, 860, 19. 7149---ὃὅὁ88, 25. 
ξ.121---814, 18. 402---189, 18. 
01--48, 23,  ι812---ὅ8, 8. 
3585. 1.ὃ9,.3, 535: 533 
8. ἢ 5642-5988, 10. " 698-- 
170, 22. κ 8386--49, 80 οἱ 
1θὅ, 8. 1 86--162, 10. ν ὅ-- 
161, 8. 117---805, 206. 126-- 
194, 17. 131---ῶ7, 14. 801--- 
74. 80. " δ 938-. 1..330, 29. 
296---5, 949, 1 3841- -1, 98, 
95. 848- 9, 530, 11. " 434.- 
859, 1. ὅ ο ὅ09--349, 24. 721 
--1δ0, 39. π 40--8ὅ, 8. 149 
Ξ 3415. 15... 5 9μ. 107. ΕΝ 
28ὅ---388, 7. 438---1, 825, 98. 
480--2, 191, 18. δ14--244. 
30, 9 51--Ἱ, 1,4 εἐ 808, 10, 
58--2, 289, 8 δὲ 358, 29, 133 
--1, 87, 8. θ28--2, 201, 38. 
917. .31}, 20. 230--201, 90. 
Ξ 809--Γ, 209, 80. 8578 ---Τ10ὅ, 
12 οἱ 2285, 14. 483. Θ6, 18. 
τ 408---ἢ2,, 848, 18. ἔυ 8-- 

855 
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Ὁ, 381, 11. 61-.-1608, 1. φ 18 
-841,.26. 1685--Σ2ὲκ02, 117. 19, 
--148, 11. 842--290, 8-ὃὁ88 
-102,.81. χ 18--ΓΞ(, 800, 28: 
990: 26 οὐ 929. 28. .959--, 
904, 20. 896---841, 28. ψ 7960 
-ὃ, 849, 26. ἢ 724---241. 26. 
ὦ 611--ὃ, 8387, 2. ἢ 180-- 
189. 15..197-:Ξ:}} 192; ΟΣ ἢ 

Οὔγδϑθα β.11---1Ἰ, 245, ὃ. γὶ 
-ῷ, 80, ὅ. 114---Ἰ, 154. 290 
- 155, “4 5 ὃ 910---[,, 2716. 
18, 928--270, 24. 408 --2, 368 
10. 456--1, 4, 94 (εἴ. 2, 96, 
19). 498---2, 66, 17 δὲ 114, 11. 
η08---859, 8. ὅ ε8551--Ἰ1, 210, 
ἘΠ ἀρ ον 511 95. .ξ.29-- 
990, 28. 291---104, 7. 120-- 
5.501 10: ἢ 125-305: 20". 
9. .163---.:, 161,12. 296--281, 
50: ,,95--2..1939.510.109: 1. 
(Κυκλωπία) --- 1, 228, 8 οἱ 
Ὁ 1190... 8. ἡ’ .290:-} 154) 52 

ἘΠΟΒΊ. 1, 288, 117" οἱ 2, 369, 
2ὅ. 112--89, 28. κ, 279--- 
-282, 10. 808---, 184, 12 Ἐ 
λ (ψυχοστασία) 2ὅ--Ἰ1, 184, 
ΒΡ: 199 1... 245. 580 "Ξ 954 
τ, 851, 9. 981-- 868, 6 “, 
9419. 941, 21 . οἵ, 806, 11 
ΘΕ 248, 16. 410.-.356,.206 ὅ. 
846--188, 6. 547---187, 29. 
5ὅ10--- 8572, 14 ἢ. δ88---145, 18. 
635:--1; 215) 4 ἘΞ μὶ 161... 9. 
140, 1. 452 --- 2349, 16 ἥ. π, 
167 116: 18: σ᾽ 5358---145; 
ὕ. τ 451---8582, 11. 500---588, 
ΒΡ ἘΤΟ ΠΡ {ἡ πὴ Ρ  γ 1 
-2, 8, 8. ὦ 00 (δευτέρα ψυ- 
χοστασία) --- 20, 19. Ἐκ 
1846 β508. Φ 897,9. γ 8---408, 
22. ξ 1217-- 404,24. 8.120. 403, 
15. σ᾽ 9ὅ 5Βηᾳ. --- 392, 11. 939 
---400, 4, 488 --400, 4. 487-- 
406, 17. 495---406, 59. 498. - 
407, 6. 508 --- 407,.9. 517--- 
ΔΟΥ, 19. 526--- 407, 81: 58, 

ΙΝΌΕΧ ΑΟΟΤΟΕΌΜ. 

12.--408, 10. 548-408, 21. 
δῦθ0---408, 38, 50601---409, 10. 
ὅ01---409, 24, 578 ---409, 20. 
δ87---410, 8. 590---410, 6. 607 
π-ά410, 24. φ΄825---40ὅ, 8. 
901---40ῦ, 4. χ. 411---404,27. 
οχ Οάγδβθὰ ε θ4--Φ, 400, 9. 
1 214--4Α11, 21... μ 16--402, 
29. Σ᾽ Θὺ 1 191. ΠΑΡ }55: 
ῶῦ. ε 1356 -- Ἀν. 9954, 28. οχ 
11. α154- ΑΡο. 562, 20. ἃ 157. 
Αρ. 8609, ΙΕ ΟΘῚ: ΠΑΡ 901, 
10. 

ἩΟΙΊΘΥΙ εθίε5 2, 1806, 4. 194,10. 
- οογἰϑιηθη πὶ ΗΠ ϑῖοῆο 2, 
194,. 15 οὐ 28. 

--- 1πατοῖίπτη 46 Ἡ οιηθνο 2, 101, 
1ὅ 5644. ' 

-- τητ]ῦα ὁοηϑα!ίο οτηἰου 2, 
160, .17.. 161. 10. 105.}18: 

-- απδοάδιη βηχὶς 2, 108, 6. 
164. 2: 209.,.ὩΣ 

-- [ἈΡ1]185 διηδΐ. 2, 298, 24. 
ἩΓΟΊΉΒ᾽ 2, 91:8: τ 
Ἡγιηηὶ 208, 25. 218. 22. 

1. 

ΤΑΙ ΠΟ τι5. ντῦ. ῬΎᾺΝ. ο, 14--- 
1, 4. 

Τηβουρίϊοηθα ἴῃ Νοίϊβ δα. Τὶ, 
Δα ΒΙθιΐδ6 δα 1, 98, 24. ὃ, δΌ, 
18. 66, 21. 69, 28, 95, 6. 108, 
18. 118, 25. 862,,28; ὙΠ 1061 
1116 βυηὺ 51,21. 285, 1..241]. 
δ. 242.,. 16. 2917, 9. “908, Ὁ. 
2607, 28. 419, 20. 

ΤΟΆΠΠ65 δνϑηρο] δία 20, 2--- 
528,14, 

ΤοΒΘΡμτι5. Ρυ. Αρ. 1Υ. 
ΙΒΑΡΌΥΔ5 ὑγαρίοιι5 2, 9, 1. 
15ιάοτιβ Ροϊαβιοία 61ὅ---Ὁ, 518, 
12 οἱ 5714. 11. 6175959 2- 
019---8588, 2 εὐ 852, 21. 1413 
-888,. 29. 

Ἰϑοογεΐθβ 4, 179-ὦ, 20, 1ὅ 
6, 117-- ῶ, 44, 290ὅ. 44-- ὃ 
Το τα . 
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ΠΙΝΡΕΧ ΑΠΌΤΟΕΥΜ. 

᾿πάϊοῖα 46 ΟΥΥΤ. ᾿βοουύδίῖβ. 2, 
20, 96---91, 11. 

Ζαθεα 834, 11 εἰ 26. 59, 11, 
{ἀνθ π8}15 ΠῚ, 15---191, 2, 

ἘΠ 

Τιαοξαπέπις Ρυ. ἄρ. ΥἹ. 
ΤΠ ΒΟ 65 188, 27. 
Τθαπῖυ5.. ΡΙδοῦ ΤΥ, Υ. Ρυ. 
ἔπι ΨΕ, -ΨΙΙ. Ὑ,. 235. Ὁ, 817, 
10. 1, 329-08, 28.1; 81--87, 
59. 1, 8ὅ--Τ|ῖ, 2.1, 859-124, 
29. 1, 909--ὅρ, 28. ΤΥ, 1065 
--9399, 16. ΤΥ, 1082---8785, 11. 

Πτοὰ5 ονδηρο]βδία ὙΠ], 11-- 
1, 1604, ὅ. ΥΠΙῚ, 328---145, 80. 
ὙΠῚ, 88--140, 4. ΧΧΤΥ, 51 
- 8343, 8. 

Τπιοΐαπιι Ῥυδθῖ. Υ. ρϑίϊαν 
ον 95. Δ. 7. 185: ἘΠποέ, ῥγ. 
θ---800, 28. 

Τ γϑῖαβ 2, 247, 24. 

Μ. 

Μαθοῖπ5 Ῥσ. Ερρ. 1. 
ΜαγοοΙ πα 2, 15, 26. 
Μαγοῖβ ουδηρο δία ΧΙΥ͂, 19 
--342, 28. 

Μδαγοῦβ Απυο]ϊιβ ἱπηρούδίου 
ΘΡ. 9, .10.. 10. .258, 8. 

Μδεμδθιιβ ον ηρ σία ΧΧΥΤΙ, 
90 δὲ 41 975, 30. 1". 11-- 
299: Ἴ. 

Μαχίτητιβ Λερίθηβίβ. 4, 7, 11, 
28. ΕἘπι|565. 5171,. 18. 

ΜεΙθαροσ ῬΓ. ἘΡρ. 1. 
Μοηδηῆθυ οομηϊοπ5 ΡΥ. Ερρῃ. 
Θ᾽. ΥΒρ θ..2 91... 80. 

, 2389, 951. 945, 39. 948, 81. 
Μοηδμαου τῆθΐοσ. συ. Ηϑυ. 
ΙΥ. ΙΧ, 208 οα. γα]: --- 2, 
908, 29. 

Μοίγορμδποβ Ῥγδθῖ, 1. 
Μοοταρθπ685 ΡΥ. Αρ. 1Υ͂. 4, 11. 
110, 18. 

849 

Μ. Μοβξοβοραῖι Ῥυ. δ, Υ. 
Ἐν πῆ ΨῈ. 

ἮΝ; 

ΝΘΑΥΟΒτ5 59, 17. 
Ναῖο {ταρίοιβ ροϑθίᾳ (Οτγαβί. 
Απἰῖρ.) 158, 12. 

Νοτνα ἱπι|ρ. θρ. 2, 56, 80. 
Νιοοβίγαίῃαβ 2, 125, 18. 
Νοππτ5 49, 19. 

ο. 

ΕἸ 565. Οναθυϊα 2, 15.-:.:90: 
989, 8. 

ΟΥροπο5 Ρυ, ἄρ. 11. Επι56 Ὁ. 
969,.13. 

ΟΥ̓ΒΑΡΌΥα5 132, 18. 

Ῥ-: 

Ῥδρμοβ 2, 162, 14, 
Ῥϑα]πβ Πῖδοοπιιβ Ρυβϑῖ. 1. 
Ῥδυβδηϊαβ], 17, 2---ὃ, 85, 160. 
Ἐ..49..1--9.}00,, Ἐ: ἢν 5: ΞΞΞ 
104, 28. 3, 1, 858-862, 91. 9. 
5, 3---ῬΑΞἁ, 21, 8. 8, 19, 11---Ὁ, 
611: 88. ὅ; 15) 1: δι ΦΡΕΟ 
5: ἈἈ. 6---. 141’.955. ἸΡ  Σ 
.-΄΄ΜἫΠ,:15. 1, . 2, 6--9. 107] 
θῖν θ;.5.. ΘΕ ΤῊΣ τὸ 

ῬΠδηΐαθ 2, 144, 11. 
ῬΠΆΠΟΟΙΪ65 2, 181, 19. 
ῬΆΣ]Θτηο σγδτιηπηδίϊοιι5 ΡΥ. ΗΓ. 
Εν πππ ν!. 

ῬΒΊ]ΟΪαῸ 5 Ε56}. 580, 11. 
ΡῬὨΙ ΟΡ γι 15 δαοίου οἵ. ποΐ. 

“.6ἰ..558..ὄ 9.66. ἘΠΊ Σ. ἸῸΝ 
ῬΒιΠοβίγαϊαβ Πϑιηπηῖτι5 Ῥγδαθῖ, 
ἘΕΞΊ 5 ΘΙ ΕΑ, 

Ριηάαγαβ ΟἹ. 1, 36--ῶῦ, 358, 8. 
Ι, 111-338, 258. 1, 80-- 537, 
95. Ἢ, 81-- 1 5 εν 
151... 16. 1: 19. Μὴ ἢ 
ΨΙ;81--384..95; Ὑ1| 4. 105: 
30. ΡᾺ 1, 9--Φ. 400, 2. 1.10 
--ὶ, 208, 80. 1], 45---2, 848, 
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28. 1Ψν, 6θ8--881, 12 οὖ 28, 
οὔϊαιη Φ, 411, 19. ΙΧ, 88-- 
9.4., 51. ΝῚ, δύ-- Φ, 599;.2. 
1Π|Ι, 24--ΦΟἩἷῃ. 412, 80. 1Π|, 82 
-- Φ. 899, 51. 51}. 11, ὅ--2, 
8547, 10. --- ἔν. δα, ΒοΘΟΚΗ. 
84--2, 8602, 11. ἔν, 41---214, 
9: ἔν. 74:--:-. 250, 2: ΟΣ 51-- 
840, 10. ἔν. 88---182, ὅ. ἔτ. 
110--1, 2341, 9. ἔν. 128---44, 
11. ἔν. 264-- 51, 82, 

Με ΡΙαπσαο5 ἘΣ: ἩοΥ Υς ῬΥ. 
ἘΠῚ ὙἹ: 

ΡΙαίο ΑΙΟΙΡ. 11 142--0, 14. 
Οταίυ]. 454, ἃ --- 2, 9ῦ, 81. 
αουρ. 467, Ὁ --- 2, 15, 8. 524, 
ΒΞ 530 τι δπ τ ρὶ 
Η!ρ». 388ὅ---2, 13, 28. 46 Τ,6ρρ, 
808, ὁ--184, 24. ΡΠδθάο 062, 
Ὀ---1, 281, 4. 64, "--271, 22. 
ΟἿ, ἃ--2, 188, 22. 68, ἃ---ἴ, 
202, 81. 81,4. ---218, 1ὅ. 84, 6 
-- 121, 8. Ῥμδθαγαβ 228, 6 
-- 2,-119;.10. .229:.8-- 5.30; 
20. 290, 8-207, 22. .2850, Ὁ 
--820, 10. 280, 4---92, 7. 280, 
686-247, 26. 2857, ο--ὦ, 148, 
22, ο. 2718, 15, 2484---1, 221, 
11. 24θο --- 64, 26 οὐ 98, 26. 
2486α---808, 11. 2590ε---201, 1. 
268ε---Ὦ, 98, 1. Ῥο]ῖ6. 2176 
-2, 9ὅ, 81. Ργοίαρογεϑβ 8498 
--2, 18, 2ὅ. δβρι!. 8286--- 
1, 280,12. 829"---18, 10. 8416 
-ϑὰ, 1; 12. 3875---Δ΄9; 15. 
481, 4- -δ44, 28 6176 -- Αρ. 
549, 29. ὅπηι). 18δ6--2, 801, 
22, ΤΠθεοί. 144}---Ἰ, 118, 29, 
'Ιπηδ6118 21 6---ῶ2760, 4, 296 5646. 
-2858, 17. 

ΕἸΙΗΒ. ἘΠ: ΝΕ Ρ ΡΠ ΠῚῚ: 
Ῥουργτῖα5 Ρυ. Αρ. ΥὙΠ]|. 
Ῥτοοὰβ ΡΥ. Ἐρρ. 11. 
ῬυοσισαΒ 2. 9, 35. 14., 28..256, 
9. 

Ῥτγοϊοσο. στάσεων 
ὟΙΙ, 24--- 88, 17. 
Ῥγορδυα5 2, 18, 10--- 818, 14. 

Ἡδυιηορ.. 

ΙΝΘΕΧ ΑὔΟΤΟΕΟΜ. 

2, 20, 8-Φφ.2ὅ, 6. 2, 8, 29-- 
286, 2, 

Ῥ561105. Ῥῃ. ϑορῃ. 1. 
Ῥβοιιάο]ιβέϊηπ5 Ρυ. ἀρ. ΤΙ. 
ΡυΓΠαροτα8 (σΘοΟρΊαΡΒμι5) [, 
ὅ9, 117. : 

φ. 

ΘΙ  Π]Π 1 ππ5. ΧΙ], 10--- 2, 27, 
90. 

Φυϊηΐα5 Ια τη θι5 ΧΙΥ͂, 548, 
-2, 8ῦ9, ὅ. 

ΕΒ, 

ΒἘΠπεοοπαάγίος Ρυ, Αρ. 1Χ. 
ππῆπιι5 Ρῃ. Ἐρρ. 1. 

5. 

ϑδρρῃο ἔν. θὅ εα. ΒΡῈ -- 2, 
841, .8. ἔτ, 985-41. 91. τ. 
129-- 840, 11. ἔν. 146 --- 249, 
19: 
ΒΟ ΟΠ α Αὐϑθ415 Ῥδπθρ. ὅ-- 
2, 809, 8. 

- Αὐὶβίορϑηῖβ ἤδη. 218--- 44, 
10. 

-- Εὐὐρία15, Ῥὲ, ον. Υ. Ῥνὶ 
Ιπ. Υ. Οὐ. 9711---ῶ, 802, 4. 

- Ηρυππιορθηῖβ ΡΥ. ΚΟΡΗ, 1. 
- Ἡοιηθὴὶ Ριδθῆ. 11. 
- Πμποῖδπὶ Ῥὲ, [πὰ Υ. 
- Ῥμμηοβίγαθ! Ῥγσ. ἀρ. 1, 
ΧΥΙ. ῬῈ. ἩΓΟΥ͂: Ἰρη της 
1: 

- Ριμᾶδυὶ [βίμπι. Υ͂, 58---2, 
189, 2. 

- ΡΙδίοπί5 Ῥυδϑῇ. 11, 
ΘΟΟΡΘ ΙΔ πα5. Ροθία δρίσαϑ 2, 
82,6. 

ΒΟΥΙΧχ 120, 8. 
ϑηροῦ ΤΥοδᾶ, 942---ῷ, 304, 20. 
Ρ. Β᾽ΠΘηἰαγῖα8 ΡΥ. Ερρ. 1. 
ΒΟ 65. ἔν. 102 οα, Βρὶς 2 
-- 995,.8, Αρ. 867, 7. 
δορϑίου 2, 88, 28. 



ΝΌΜΩΝ ἃ »ά 

ΙΝΘΕΧ ΑὐΟΤΟΕῦΜ. 

ΞΌΡΒΟΟΪ65 Αἴὰχ 23 -- ὦ 898, 0. 
δ10--2͵, 187, 18. 911---', 195, 
28. Απεΐρ. 180-- 267, 27 (ποι.) 
448- -ὀἰ;ΓὉἈὅ[17, 14. 1)0]0ρ088 -- Φ. 
893, 17. ΕἸεοίτα 25 .- 9, 108, 
20, 86--8585, 239. Οεαϊρ. (ο]. 
18--98, 20. Φ. 396, 27. 399, 
890. 6008---Ι, 8526, 7. Ο6α. ἰγτ. 
80---884, 14. 390---210, 8. 410 
-207, 18. οἵ. 194, 20. Ῥα]α- 
τηθ4, ἔγ, 380 -- 2, 179, 28. 
Ῥμιοοί, 1 --- Φ. 420, 1. ὅ6γ- 
τίλο --- ὦ. 592, 4. ϑογγ. ἔτ. 
499 --- 150, 29. ΤΎΔΟΙ, 10 --- 
ΕΟ. 07. 12. 68 - 419, 8. 
ΡῬᾶθδῃ ΞΌΡΠΟΟΙ 5. ἴπ Αδβου- 
Ἰαρίπιηη --- 96, 260, αἰοίϊίαν 5. 
ἀνέμους ϑέλξαι 813, 20. 

ϑὐδῦϊα5 ὙΠῈΡ. Ψ, 510---88, 29, 
ΘΟ ΘΒΙΟΠΟΥ 5 ἔν. 26 δα, Βρ]ς -- 
ΦΔῈ 

ϑίορδθιβ. ΡΥ. ἴπ|. Υ. 
δίχαθο Ὑ, 2460--- 371 -- 9, 29, 
14. 
 γαῦ! 15 (ΑἴΠμθη. ΧΠΠ, 592 ἃ) 
ΞΞο 51. 18. 

δυϊάα5. Ῥτιδαρῖ. Π. Ῥγ, Ἐρρῃ. 
᾿ς ἘτΝος Ἐπ 146..98. 179, 
0 (μποΐ.) 

ΞΎΠΟ611π5 ΡΥ. Αρ. ΙΧ. 187; 0. 
(μοί.) 
ποδί ῬΥ. ΟΡ". 1 46 γθῦπο 
20, 6--ἶ, 9, 11. Ἀῖο 89, 6-- 
198, 81. 

ὐγγίαπιιβ Ῥσ. ϑορῃ. 1. 

ἐτὲ 

ΤΠ6ο Ῥυδεῖ. 1Π, 1Υ΄. 
ἹΤΒΘοονα5 10, 27---ῶ, 204, 1, 
11, 20 --- ϑ804, 8. 11, 8338 544. 
8310, 8- -15. 39, 46- 574, 96. 
ΤΠΘορΉ 5 77---ΟΥ, 25, 215--9. 
6, 36. 

δ01 

ΤΗΘΟΡΒγ]δοῦι5 Θιτηοοείία, ῬΥ. 
πη. ΥἹΙ. 

ΤΠοπηαβ5 Μαρ βίου. Ρυ. Αρ. 1Χ. 
Ἐσ: Ἤδε. ὟΣ ΕἸ ΘΟΡΗΟ ῪΝ 
ῬΙ, ΤἸτι Υ͂ - 2, 507. 59 

ΤΠῸΟγαΙα65 1, 118---, 81, 18, 
1, 157--880, 9, 2, 15---1172, 
2. 2, 44--ὀἨ,᾽0, 20. 4, 28--8ὅ, 
1, 1, 1 --- 80, 10. 8, 86-- 
8ῦ, 1. 

1). Τυιο τι Ῥσ. ϑόρῃ. 11. 
᾿ΓΖοίζαο Ρυ, ὅορῃ. 11. Ῥυ. Ηδϑζ. 
Υ. Ἑχερ, Π. 148--2, 195, ὅ. 
Ῥοβίμοιι. 498---20ῦ, 14. 

1 Ὲ 

{Π|6 Δ ΟΠ πουττὴ γα ΡΊΩ, Βουῖ- 
Ρίοσ. ΡΥ. Ηδϑγ. Υ. 

Ὗ: 

για 5861 3, 20, 9. 
γορΐίβουβ Ρυ. Αρ. ΙΧ. 

5.85 

ΧομόρΒοη. ΑπᾶΡ. 1, 2, 16--Ὁ, 
53, 13.1,10,19---885, 96. ΤΥ, 
Ἱ,1---το, 10 οἱ 110,24. Ογτορ. 
Ἐπ, 2. Ὁ. 296) 19. Ὁ 9.655 
268, 106. ΥἹΙ, 1, 852-- 8558, 9. 
ὑΠπ| 5, 14: 35. 1 ΜΕΠ 
ἘΠῚ δ 5 1451 ΟΡΡΉ ΕΝ 
ὅγηΡ. ἰηϊῦ, --- ὅ0, 81. 4, 28 
- 812, 20. βη. 6, 18---885, 
Ἐ5. 10:1 554..52. 

Ζ. 

Ζοπδοιβ Ρυ. θυ Υῦ. 
Ζοπδιαθ Ρσ. Α. ἸΧ. 
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